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 : د( رسشعسماخاءزلسا) : 1

 .  ىأ ةمالعلا مامالل برعلا ناسا نم 9

 روظنم ناب فورعملا مزكمنيدمت بدلا لامج ل غلا
 ىيرزلا ىراصتالاىرصملا قيرفالا :

 هنكسأو هتجرمهللاهدمغت يي

 نيدآ هت سف : 178 ١ ١

 ننال م 0
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 (ىلوالا ةعبطلا)

 (ةيزعمارصم قالو ةيرجلا ةعبطما)
 ةيرعش 11517 هي

0 



 هترامعزلا ىانرلا نم ةلوق

 مهلوقفاوملا ان رلا نمو
 مرينا نامرلا بح ةرمل

 ئحارلالوقهنمو

 امريلاو حاكسلا فرعن

 ميت وبنك ها

 ب2 رى ااا يبعد ف ع ا

 ا
 هو 2249 09- <56>- و جوج هو 2ج عد وج <09

 / د1 1 سا سا 1 سا 1 طا طا زب دس د سل ب طر 31ج طل اطل
 2ع 0 0 3

 ( ميجرلا نصل مس )
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 مكب 0
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 د د
 ا ) 1 1
 ا 2

 1 0 | 14 جك ا اج و جل 0 | 0 مج م1
 0 2 2 3 3 ف 2
 2 دهن ا( ]و50733 80880 9000م0 0م دمه هو هوم 8 ا هس 5

 * ف|ء|4|١ 8 ه0 80059595 |4244 28 6 0 0 2 0 0 ةوف 0058 8 د
 0 هنأ ١ (([ 356ه ددودودو 5 3 و ١ د
 5 4١] ه هن 8 5 8 اذ 3 ١ 8 8 8 ا ه 58
 2 د | |3595 0 8مم مم معقم 3 ا 8
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 بح هَقَم وشو ميلا اوما ىابرلا نمىرعزالا ( ميبح) «( مهمل "احل لصن)

 ىلع ناك نيزعلا ليزنتلا فو ءاضقلا باجي اسكا هدم_.نبالاق اقلام( محا نامل

 تلصاا نأ نة صا ا ع ا رايكم هل ل

 موتلماواانلا هسقكم + .انو 3 و انس 0

 موت اوابانكا كَم ١ ير او لداع حامعلا ىفو

 مئاللا مناي وتكملاةالسك مَ سلوا, رولا ثيدحفو تحيز اولا هسلع تقحو

 ” لاى يكناكو ىخاقلا عاملا او ءاضق مت سعال هنا مو اعف نمدبال ىذلا بجاولا

 تلقاها فتون بلان ا ل ل نتا اله ةئل رب ساهل لاقي ةعوقم

 2 يرق عيباشدلب و عساو طاسب ىلعلاقك لزمن اتلاقاريبك أشنواريغصتاو يسلك 8

 هنتاكتلا امه هيلعلذ: نكيرلو اهسا ٌتدح اءامش ل ملاك لم ااهتناف سر مدع 7

 نا ”لماسلا# كيامسأيلصأو كنابفقألو كن مها نكس لول لاه كل ةحاحال

 ل 00 دج ا ا ا ما ع ل سس حسم ب ب تمس ع خص موج همم ل ب + ميج هبج مج
 مأ

5 
1 



 ١ 077337 11577377357353 2 كطالب وجم جتغ تت 172338 يق نجل“

 0 اراب هينا كاذوهلاك تطاختت 650 ناس ةورسسلاقإ 20

 نا وْ زر توه ل قو ىودس لا شق راد شن اودوسالا با اردلا ءاطاو مالا

 هممود

 اقل دابا 5 اب نم لدعم

 و همس

 ماو قاوىلع ودغأ 5 8 حدك رود دعو

 ”مامالكن ءانالاو نم * انالاك عاسشألا اذان
 هوس د

 ماد 6 ىلكعرش * الووصخال لادكو

 :ادَقلا تالا د ورلا ف كاذ اخد

 ع < < 9 ع ” -9 ع

 ىا مح معن ًاديت«اجنا ةنعاللا ثيدح فو ئنلكن دولا عاملاو مودل ءاحاولات

 ملا ءانلا معبَدة+لاوهلوق قا راه هدنع النا سدوسالا بار علا ىعملقو داوسأاء ءنتاوءاحلا متل اودوسأ

 3 0 -" قا راع يال يلا بار جالا ءديسإبا م ؟كادح وملاك احلا تالا ومكح ىأتءئاذا
 ءم.صلاال 0 ةوم و

 000 2 مثحلاف ماتيو هرهشير فت ىذاوه نابع لاند نيلجرلاو راقثلارجأ اوهو
 او سوم 2 6

 ما داوسلا مضلا,ة#ةاو حصل اوهو ىرب نبا لاق ركنيدوعس حده لكلا ضار دقو ةيدعنبا

 : ندْغلحراشلا ام-واعحو

 00 : سر م ا ل 5 ننال ايي سيار عجاو عربا لغأ بابهب 0 ىرهوملا هدشنأو هةدجححم مااا و

 مسد قاوويلا امل #2 هلْحَرْدَسادا باس سلو

 ميىيكد مأ ريدا هلدب مرش مقا ملأ اد هلاهاش د ةددبار 8 را كانت دو

 ماو قاومويلافادعلوتب #3 0 ذباب ساو

 مران ألاتانهلاكنن ءدصاذادي امدٌم لاذ ع 2

 ةغبانلا لاف قا لإ هدي هالدومالا بار لا عاما ليقو

 دوسألا باوغلا بالذ #3 اًدئانر نأحراولاَم 5

000 

 قدها يع لوقو

 سو ) مس مد 8و س 2

 جرمسملا اوسلو ايلعَيماهأ - مال نا ترابا

 ممتن 2 'روملع انااطمداكت 3 ةيو رمان هجاو ابل موت

 دسللاف قَد لع شلا لمح 2 مسردسمنوكي دوثودعاشك ا حيو وك

 اصدق أرب ىذكناخملا ا* هدف ناوةورع ا موو

 اذكعنملا ةماتلا ل يقودلوق
 ىلعماعطلان لشناشماشسا لقول ا امةسامو ؟ماعطلا نمةدناملا ىلع امم احنا

 22 سلساسس لال دلللى[ى[1س سلس م مرءوصم هاهررحو لصالاب



 كرب "لكل اىف ال-رهلوق

 هديص »وتكرر نيدإاخ

 اذ_كوملا هدو> ىلع هلوق

 روجشملاو لصالا ىف
 متاحءامملاب ّنْضاهدوج ىلع
 مىىكحمو رك

 رفعحو حرزك لمح هلوق

 ىفطيضقرطلا ماو هلوق

 حم هأ طضلا

 (مركح) ملا فرح * ءاللالصف 3

 عضو لك ةيرتمتانا فو زيسلات 5 ىهو ماشا لك 1متر يلع ركزي علاجا

 ًايشلك اذا 0 رلا و ناودلا نع يقال 0 وةماقلا لك ] علا ةنجلا لخد

 2 مسحالاو دا لاول ا اذا املا ثبلا هسْففاَّتع

 3 + د لولؤتلا تس ا يس ادوك

 ا لاك كارغ الازدازن فو ةنكقملا :روراقلا همت نوعي لوسي حاج 0

 الجرف ريشا رخوبأ لاتووحلا ضنا ىأ, يلا جالاوغألا غي هلت هفتوارخب هن ىأرخ

 مل اداولاو نوال ن نمىغص * لك تشءام لان أالهتاوف

 52520 جملا دعس هلا دبع سوهو دولا لكك ةيبرطا "اطل جاسو

 ا * انتاح موقلا فأول ةلاح ىلع

 مساوهو »* ينل باهي قاطامئاحو * رعاشلالوقوءدوج فهلا :مالدزلا ىلع شمخانغاو

 ةرورضلانونلا قذتن- نك انسلا*اقتلالنونلا ةرتسكلدب لعجو نونا ”ةًرئامناو فرص

 ةي ص اعللهنأديزول أرك ذونولا نماهلاوخأب رسل ةعىب نم: أزال كتجلاذهر ىرن نا لاق
 ه- 2 - - م هم

 ِ يلاَباهَو قالا عاسو 9 ىلعو ظيقلو لاند هلسقو

 ىنسلاولازهلاَن املك أب : ىدلاد لا ثلانكن كيلو
 هم 5 2

«* 0 01 

5 5-9 - 

 كلان يشل لات عضوه

 7 هم ا

 ضو بيضَق نمباهلات بتدنود # ىادوهئرماوهلالا دمع

 م صاع
0 0 

 ةيلاعلا قرطلا لاو ةراج نم مءادوسةريغضةمك |همَلسا 0 دي (رح)

 ماثحكلذ لك نم سجاد كرجل ءناتريخالاريغ_كلاروملاٌةمَْلاَو فنالا هز ةمدلساَو 60

 ىرهزالا ةمَح ةأرملات.هماهيوءارج لاك" الام دل ا ىرهوملا هاطعأ ىأام-هلتحو

 ةم-نوجيو ٌتامحاهءج و ةَمَتَللا كدتاهب للا لاقي مدا ةباارلل لوقةبرعلا تعمم

 نوكسو ءاملا مهب نهََسْمَح رك ذهنعهللا ىذ 00 ةهحىلأن با هنموءاثلا نوكسب

 ئنلاهاحو كلذي نك هنعمل ىذررعءاساح نمل ردم أو نوذعا برق“كععضومائلا

 مرا (ياحإل ت تشب سلو ديردنءا لاق اديدشاك مدد كلهن سمن

 ىعهلبقو اءلعلاة فشلا 010 ”ادلا ةمرأ#ملا ىرهوملا فنالا ت ىلا ة هرب 'ادلارم تكلا

 ةينرالا



 عم ةهملاءالنانيهضعرماو ردقو امهعشديردن:!هاوروءارلاوءاط رس 5 امهالك ةنرالا

 لاقوراط: أل لي قالرلقةمرُتملا تلاطاذا ردوا لاق ءارلاوءاذنا فريسكلا
 هما صهر! هن: 2و

 0 ىدومت حت لْذط دل #4 نيا همام
 سما ا

 نا 5 الاداري تاو لاو ءايلابآلب حدي ردنا كحو ىرنئبا لاك

 مراثح ل جرو ةماكلاهذهق ءاقناوءاخا.ناتغل امه ىرهنالا ءاحلارةمرُأحلا كار ءالا

 تاغللا ضءنفنوسلاوأ نددارك م ةطاوُكملا 0 ملا مالو ةفشلاظيغ

 هللالوسرن[ثندلاىفو يَ صكنوأ لك لانج مادفال سمج (2])

 اودكنىأ م مولا مح همك فلا اذهذخأد ؛نملاقندحأ مو اناسدخأ ] لس و هيلعدللا ىلص
0 

 دمطتو ًاريعيلا مف مق لح :مادحاو صوك- لا نكمل ر ويدخل اوكار رخأتو

 قو حاهاذا كلذو ض0 احدق ىلع لفح اذا همك همك دقو رك راع وهو ضعبالتل

 اناا كولو 0 اك لاقف ءانأرك ذورتع نبا نعي دخلا

 ىاريثالات الاف موعد لسحب ردي او ريو موجكر بعت هناك دا مولع 0 < ثرد>ىفهلوق

 هنكيىأ مالا نءانالف مك نالذ ةرهشلا ىف لدقاسع نة الإ ع رولا ني

 ىهدالاهلاق فهو وَنيحاذام أ وهنرقن ءّلح را م محاله رس [نعاناسنا كعك عاو

 همم هتان عت وج ريسغ لاك و ظ2ظ©0 همم رعالار كتيملافو هريغو

 ندوه و تكا ىأم 6 ءىشلا نع هّممَح لاس هنعهتفمكى أ هما كلا نع تمحو

 وه ا ا 507 لا نهشت تلاقإك نر نأ لاق تك ًافدترتك ل ثمرداونلا

 تشق 00 000 اورياطلا هد ا اودس 1 رعش ةراذا 0 8 3 ةريعبلا ته ةووهنك ًاوهتندكو

 26 دابا اوه ترعأو ةفاسنلا د جو علل اوازتكلا كو دوه عتفأو مشل رلا

 5 "زانق كراون دعو ينس كر ظرل دقو هعسضَرب ةعاضرلا لو وأو ةأرملا

 919779 ه2
 ىثعالا لاك هدوهلا دئاموج م

 هما مرض

 رضانةجب ىذف رشم ف يف اه رع ىلع ىدتلا محد
 ها م' اد 0

 0 راخخارك لعىدتلا ماد قمن !او رثذلا قفلالا,بو ذم ىفةظفالا هذلهو

 اهماطظع 3 سلو كا يالا لاقي زانت وار مزالا لاك اديدارظنر ظئادا

 نس 75 ع 03 5.1,

 ئ :لكمحو ودناكا محق را سدللاقي هديحو هلا مَ ةرهوتسا محا هناظعاودبيامتشمسف

 0 ل يي 0-2-2

1 1 1 2 
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 مكحلا ىف ضعي الثا هلوق

 ةفين-وأ لاقودد دب
 لع الع ىهىروتدلا

 ها ضعبالئاهمطخ ىلع

 هعيفك* هتك

 اذك حلاة جب ىذهوق

 ىذ "لمكتلا فو مكحنا ىف
 هيضك# هيثكر ربان بص



 (مدخ) مملا فرح ب اذا لصف 5

 ءارونم ماظعلا مد جوينا ماظعلا#م .حفايعللا لاقو موخ عجمباو لدي تحت انلا سلم

 ثيللالاق مسا مأردص مهدنعوهأىرد الفءديسن بالاك رداصملا نعهريسبعت هنعرمدلالا

 ىو اهنطب ف يسا امتد وف دل اًنطبت سم لوتت بوب تت سما دحوم ١

 ٌرمثانلاو ّيتانلا ىصقا مند ببوثلا قصتلبالدارأويثالا نبا لاك ا م ا

 ال1 !.ايلكماولا ةلزنع ناك هن وه يو نامتالببشلا ىلعافصا 0 راهجل 2 .
 هرم ار هي

 1 عع اسفل اعلا 5

 0-0 ومص ه 39 ا 2120 6 توس وهم 2

 ا د 0 ايام نص

 ىفو * رجل من .اوقيريجلو 5 ريهزلاف ياويل افلا خرطوم 0

 دنع ةماجلا مداهفعبسع لالا الا ني اريثالا ,الاك امج هيفقاعأثيدحلا

 السمو هلقرحو مية طرم مولعة شي 0 ماخحا طرسماش مسا ولات ملا

5 

 مدل دقوا بايت اواو هو مبا لعن” لاو ءاحلا

 موج امأراطماللا كر هتامس ملا هانعمربثالان با م موحضا ومان أر رطف موصل | ثر لسحب ف و

 ىلا لصين نمي الف مجاخلاامأ و موصل! نعهزعأا عرف همدحورخ نمهقلي ىذا فءضللف

 امهر الطب ىأ ام ياعءاعدلا ليس ىلعاذ_هلسةولاك همك ند وأ هعلسفمدلا نم ثم ةلح

 ةمجم عض وم نعل نمةمححناورطف الو ماصالفر 2000 اوكي رطغماراصام م ”اكف

 داسكلا٠ نم ةئبس مهم لثوردا هيا هنالااباس محن مرق امهلوقو صحا م ..طا لصأو

 كأي معللانالءادسلا وهئذلا أع نشا ؛ردنبالاك َلدلادءاو 0 رب ى>

 رم ىذلا ءاجإةدش مدخلا ى ةرهزألا (مدحإل مَ مو -عجملا هرجالا وا هخع 5 اوعفترب
 هم

 ىذشعالا لاهو ْمَدَتحافاَذك همس لوقترانلاو مثلا

 مدا هر ةزباهو 33 ةرغىلعليلح الذإو

 200 د ناقل ل صج

 مم اذ_هو امباتلاَت دوص كد رفلاب ان باهلالا وصو»وةد_جوةمد>رانلاءارغلا
 موو ل” ىوث

 هدمس نبأ 0 انمو مدتحا ديرولا لاهو را ةدشمادتالاورملا ديف شدو مدت

 هريغ تبوتلارانلا تمّكَدحا ىرهوإلا 00 وامهةارتخاةدثامهملحو ' زا اورانلا مدح

 مهم ل

 ىلءوهو قرع مدختو انفع ىلعمدتحاو اطبخنالفرد مدح اود ةنار رد اورانلا تمدد

 07/7 جرجس يورو بوموبودم

 اد

 - عج

 يور جبس



 7 (مدخ) ملا فرح د هانا لمن

 آم سر

 2 "الا رو و مكس دفا وهمدح ا مىرذأ ااموكلديهينشتلا

 وزال هل م

 ٍ مدس ىوددناك هت توصةسيحلاتا وصأ ا ولات هرهزالا تاسحلا

 لو 72

 |١ اهدجو يندم كارا اريّرديز وألا امني دتسا ذاردقلاتمَمَقْماو

1-0 

 كفنان لعاذا تاراتلا متت ندر ا و

 مدد نطل فم ةمءوش 35 ما ا

 < .ى..ع9و ٠ 11 2 7 َ 6 5 ع 8

 سل حلاورعو آد شن اهلوق ورعو ادشناىرهزالال او

 همدصخ نا مجد | يدش اهبفلْمَتلالوطلفا * تريكو هوفكوتاف ةدامدل# لبانههرك ذل '
0 

 0 لبا مةعاسأ ثهجسداف 2#

 وى مدعم و9 هب ص و

 1 ىلعلا د هعل + رة مدح دق ىرهوما همدحو د وسا ى>هئر اجا اذامالل ا

 نموهوامتدشى هلك مادتشاو هلال ىباوتكاشغت نأ كسول( ىلعءثدد>ىفو دواسلا دول
0-17 - 

 5 |١ 4 مدس وو

 ةرامع عضومةمد>وهلوق ا ىلا عدا (ن-) فورعم عضو مدح اهرحةدشو !هباهتل ىارانلا ادت

 اطومصم ةمد_د-ورك_ا هه و ,ةدقاددء م
 2 مد ووك 1 او طاق ميذحو مدح فيسوناك ام عطقلاو* ل.قواّحواعطق هعطق مدح همكم

 اطويضم ةمدحص لق او مضل ١ ا

 كلذ حرصو عضومةزمهك ||| <“ ْ اىذر رع لوقهنمو لع- هلاك لعفلاو فاح ملا هيد ,ىوهاذه عمدتكو ىشملا فعارسالا

 هكا هلوكسلا ةنشلك ْ ةماقالا ىف رْدَملا مْدَحلا ىمدالا لاق مْدحافَتعأ اذاولسرمق أذا ندد نتبع

 رم ٍْ للملا اخلاب ىورهلا هاوراذكع نا ذالاك اهلَوطتالو ةالصلاةماقا لك دير ليوطتلا علقو

 ا فس نك لك مثلا ليقوم سوة انا فىرش زار 3
 ا مد ماسحلاو هز ءا سا 5تع رق لكو فيغللا ىشملا مْدَحلا و

 || بن ل دادْخلا صوصالا شي أمس اوعا رسلان المنا نار ءالانما كلذكةناريط

 ْ تعرسأ كلا فتَدءاذاهَمَد را ل و عرسن ىأْمْذَك

 ْ مدا او عرسأ ًراطنا راقاذا هسا مك لا و 3 هر اهملطإ نم تقيسف

 || لاك ىثملاق :وذ لمذا[ موتنا ناندنعوةلاو وطنا بي رقلالاجرلا نمريسصقتلا

 ْ ادع 3القىرتشا لانك ع و ىنملاءاطنا ُنامَد طة ني دان لاو

 لافو5 ةريصقلاةأر مم دالك ود ةريصق مرح سها وهيفريخال ىلا ماد

 همم سد لاو #3 مدخلا فمع عد اذا

 ١1 ٠! انهرداؤ فىامشلا ورع عورات اق دكر اكل ةةمز هللا وق ورك ناذكك ران اق



 ىأ هانوةأنهب ىدان. هلوق

 تكس مت هايشأن ىداس

 | هانلاكهنعأطبأا داق

 | ميذ_> ناادارأامنافهلوق
 سوماسقلاح رش ةرامعلا

 حرش ىف تدكسلا نبا لاك
 مدحوهبيطلا ناودلا

 مدح َنتاوهوأ سا :

 اداّمعاننافدحاماو

 لهوانْكش لاق ةرممشلا ىلع

 عمفذملا ن نماذهنوكي

 عم فدا نمو أس للا

 دقو فالخ ساللا نما

 حرش ف ىدادغبلا هطس

 هسفاع قترادتعإرت
 ىسيخك#هيتكا هأ ةيافك

 ل ل هج 222 ةضحا 222

 0 ظثآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ آثظ#ظآ#آ آ آ آ]آ ]ث] آآخخخآ ||| طس  حيييييييييسييِِِ-ِإِإ- يبس

 (لدح) ميلا فرح اه ءاملا لق 1
 1س سس سس سس

 ظ اذكولاق ةَمَصمْعلاةريسخالا ةيفاقلا باوصولادلاو ةحوتفم يخلاُهَمَدَلافورعملاواضبأ

 أ ديدكلا ذخالا مسا لاقف هرسفواشي أت بكسلانباهدشن اذكو ىنادشلاورعوبًامدشنا

 هلوأو لاك هرسكى ًاهِمصعْصَف مخ !لاقد

 همي رغَععلا عير دردلااذا «همدكت وسلا قوفنمٌثععس
 وى ةر 17

 عش دكان انا ارانب نأ # همسوخأا ديدشلكءاهر وِ
 0 تام كه

 آلان اوعدنْث فَ 3 همّوسو اهحاموىرشت ايف

 0 لامه هنئمالو اهم #3 ةَمأَلا كيتدع ثعمسان

 | ترش اتتو سب هر مسا همر ئنلاء قاما يذلا 0 يبدلاإ راج رلاولاك

 نب مسولاك دعب 0 لسن بكيتعلا تنبى هىرب ب لاق ةمذاح نس ايا مسا

 هن 07 امامي يل لاقي وقراط

 ماَدَحْتاهامَلوَعلا نا #2 اهوُقَدَصَفماَدَحْتكاذا

 ةمذاحن نع ةفورصما نال عفرلا عض ذومىفماذح برعلا ترحب لاقءاسنلاءاسعسأن ممادح بيذهتلا

 كد نأ كلوةكرسكلاىلاثنوملاتالاحرثك أ ودجو مهنالُ َرسكل اعف ىلا تكرم را
 9و و

 '0 هيو سر هاااذع 5 نمل دعئث لكن أر خآل وق *-.فولا قاسةوراؤكاذكو

 هأن فعاضه ان سبا يزل اًرور< هوضو رجزلا ن تاكو 50 ءا 1

 20 : هبوعد نعب او ارظدنم

 يراك وس * ةلاكدابو ءاببداني ةمرلاود لاق ناذ سه

 فر لبق ل 'لرتاذاوةرسكب شخ 21 ار الاف رتل لبقهنلا دلع نكسلوقي

 هكر و وخان رك ذا ةجو بنحو لكتإو ,لحكلوقكت مر كلا: نكسورخ الا

 دارأانغاق هايد ىماَصَتلا ى مع اع ريصر# رءاشلالوقامأو ىربن ا لاق“ املاونيسلا نوكسب
- 

 ص 5و

 ىص الا (يلذح) ناس منح دحو ةرم ظن عوبرإب اًةهذحونبا فذخ يدنا ٍ

 ممل ) مدهش

 د وعلالذحب و هيض هس ا وه اند اداز اركاب قاف هباشيعد شن اود لماذا هال

 ل اوضف ههذوبدأتاذا لج راد 0 2 يي ءولمم اذان اسك

 وهو لدا اونيعباتل نمسا لَذ حني مول لجرمس الدو منمقتشم م ءالطسو

 تعرص لاذلا ميدقتب ٌتاحذو تجرح تاذحو ج رحدتب هناك ماذا دعي جملا ه عارسالا

 فورح عمدي ردنبال ةرهجلا باك فدجو فر اذ هىرهزالا لاق ع ملاةلد لا ىره زالا

 اهريغ



 000 ب حس ع

 لالحلا ضيق: ماركاو رسسكلابمرحلا » رخال َتاَقْثاا نمد_> الاهرثك [تد>وامواه ريغ
 ه 77و 3

 ممسموياعن هل الاو 535 منار اراها ىداهم ىتعألا لاق رك

 نع
 له < 2 ه- دو 2-95 -

 تمرسو اا لاء رانا واع ءمرحدقو

 سم موو مسند ع
 2 ارا ىلع دايس تا اهيلع تمرحوامرتسوامرحة آرملا

 2 0 ل 1 7 - «ه8 )5 ه< 0 ا

 4 مرحو ا هت عع روامرح مرد اهو ز ىلع هر 1 تمرحوامورح مرت

ال بلل مراحتو هلا مرام مرات اومار امركاوهلل موسم ارا
 ل 1| لعمرك 2 علا دو

 دشنأو ىارعالا نبا نعاهكد نأ

 لصالاب وهاذك حرخلا هلوق 202 رولا ماني ني هب حرم 920 لا مراح
 و ميزملامكحلاىفو حاممصلاو

 هحتص م ها مظعك | ناك امج راو سعف مرح ام ٌرحلاو اما اهو 00 0 يل

 4 07-5 هع 00 1 3928 #4 مص --

 مي ح نيفئاطلا ىدب آنيب يل * هن اكهيلعىرك انس يك

 علخت تيبلاتةاذا ةيلهاللا ىف ب رعلا تناكومنم قرب الفه_س رس ىذلا حرا ىرهزالا

 رعاشلالوقهنهو مر !ىفاوماداماهو سلي لو مرش اولخداذا اهيلع اا
 . 2 4 1 ا 5
 لكدنع مكةني زاوذخ مدآى بان لو زعهلوق ىف نورمسذملالاكو »* ّخ رح نحمد الا ىذا قاع

 انندأدق باث تدبلافوطنالنولوةيو ٌةارع تملا نوفوطي ةبلهادلا له ناكد شم
© 

 نم ةأسعا كااقورو بس نماطر سيل تاك ام الا اضي أمتار 6و طلاا ١١ تناكواهمق

59 

 هل االفهنما دامو #3 هكرأ شهودلويا نرعلا

 3 5-2 31 0 5 2 . َ ع . 95
 ءاو-ومدادن وةعمرك ذدعدلحو رع فارع هتسلىذلا طرا حرت نمروظينأ هجر ويعمل

 ىرعتلاو ىرعزالا لاق ددعسم لك دذع مكتنيزاوذ+ مدآىن الار ود تدق

 منكم اهوار كوظتتر لا تناكو مشل بون راو نداد: كلذو ةوركمةوساارو لكو

 هللا اوسراجرح ناك ىشاحتا راج نب ضايع ناثيدحلا فو فاوطلا ىف مميديأ ايي 6

 مهند عنو يذلا برعلا فارش تناك هباث ففاط حادا ناك-ذ اة.

 ١ لك !ناكتف هباشىفالا فطنإلو عر ,ل نم لبر ماعطالا لك 8 مدا جاذاطرتلا

 رك لاك هيحاص يي رحام_مممدحاو لك نوكمفشد 3 ندر كر ايلال نمل جر

 لكلا ءارلا نوك توءادلا 0 تر ال انلافٌتسالاو لاق ىرتكلاوىركلا ظ
 ا ص

 (رسدع سماخ برعلا ناسأ - ل



 (مرح) ميلا فرح « ءاملال مف 0

 9, 9 رح تاء

 هلوسرءرحو قو ور ل واط ا

 موكا ىف خادما ل جرو مرا فاول دموقلا مَ وما رح ”1عجاوةن دملاو كم نام ضنا

 ابا هلو ارا تيار لع مسرب مهي دقو تاؤلاو با ونانثالا كلذكو

 ايو مرا ىلا ثتسنلاو مارا ارو ثلا ىف خادلامرساو ومو م موفور ًادلملاو

 تت هروب رت

 ةممرسو ةسمرسة أما لاشي درملا لاق سامقرم_غىلعى أ: ١ىدل /|لودعملا نموهوةيسرح ىث :الاو

 ل نضل لاي دز ريا سانا

92-0 5-2 

 ا ولات لحفل اعتق ىرنا يقاتل سا و اسر ارز طيران

5 00 

 وها اوىوعمتدسلااذه

 نبع 98م

 اتلاف كرا قلن اوامون * هبّتِوةظشرد + نيوأنال

 راَدلا نافع ىلءنيلخا َدلاَو »* بمس ىَدبناوركَنِخابلا

 تالا ةفاتلا نق وفمس اعدها 4 8.

 0 سسك لوزاخلا ىذب * قريمو لح نطقاست تدك 1

 اننا عنب نيكي 5 اونحطندقو تلا مد رس لوق وق نم

 عراة 5 زحرتارش « ان "لقا يشكو هك بيؤذولاقو

 0 اخ م لعالوأ رحاله نال كاذو اثير هب ىع هنأ ىهدالا لاق

 8م ماو ا هل مىفهنوداتعب وا 00 ا ا

 #9. هم. مدد

 درسلاةدر ةد_>حاوو ة ادا هياتم ىأ درسا هدر أمراارهشالاو ما 1 اردوهسدو

 ريثكلاديرباهتم هلوق طور ,رغتلا قو را لاو مرشاو ةححلاو ياا

 اوناكم منال سال اذهب برعلا هدمهتلار مثمر او هل 1!ةتناك الم ا نوفا اواظنالذ لاق

 هال كذب ىمم ل ةو هللا تدب ةبعكلل ل .ةأك هلاماظعإ ىلا«: هتنا ىلا فيضأولانتقلا هيف نو -:ال
 ىدو 5 : 3 5

 برعاا تناك مرحةعيرارومشلان . مىرهوالا ىوشب س رلاده وهدمسْ ا لاف مرار هشالان و

 و 00 ميا ناله بانك ب 0 0

 7 3 ك هود تال 84 و 0 0
 نرعل ١ تناكىرهزالا تامرو رادو مرا مردملا عجسورو ملا هده ىف ةصاخن مهءامد لت ست

©" 200 

 جا يحبس

 1 2 0 ا ع حت ا حو يي ما هيج او ب سس دعست مج بوح حس جب دج + ع دعما حسم دس ص صم د سم ل هج
 جملا

 ى



 سي لدعم

 ١١ (مرح) مملافرح يب ءالا لصف

 32 2 ا 3
 روندمج لوقركثدشن او هيلهالا قمرحلاو مدالا بررهش ىعست

 هنمث و - 9 مهم ”تدهد)] دودو 3

 امر اواهلكىداج روهش 3 ٍباذم لكما ما نيعر

 رخال اع د رعالا نبا لاقلت بيرو

 امن و ىداج قر اههياكعس روت

 نال لاقفم تصف بح لو ه.لعمتنا لص ”ىنلانأو 5-1 !نءعهدانسامم ءرهزالاىكورو
 وو و

 د تر عاما فلا ضردل ناسا ل5 واخ موي هتثيهكر رادت_سادقنامزلا

 و سع 39ه
0 
 لو 0 نابع شوى دام نب ىذلاَرَصُم برو مروة اوذوتدقلاوذ تايلاوَس الد

 لاق ماردار ب كلا فل دمرحسأ نر

 لاف وعن هىل-ك هوق 'لسالَس بعكن بفوعن م 3 3 أ ءرض سانل هامل كَما

 ىلنخ كتفةدامىفهدشنأ

 مكناك انهامباوصلاوزملا
 هدم ما

 يلام ١ رخال ا اوما ارمشلا فل خادلا هسنكت دلو يح ما را نم اا 2 ءلوقف

 هكرحإ دنعىأهم نانو ل وهيلعهقل ىصيأ تنك قل ىشرقتاهشيدح فو

 ج نمار هينوكيإ اع َلالعالاو ما وم ارخالادا ارآ ًاول_بتغااذا همست تناك املا ىئعملا ىرهزالا

 رسكلابو 5 ارم رخالاءا رانوكم وءاملا مسير ا حان مّلَعاذا هبيطت تناكوثر عوأ

 يحال عأاذا اما ع 0 رلام 5 اردو ارحالاوز رحت :ًاول> تن لاقي ملا لج رلا

 اهنم ع رمشلا هعنم ىتلاءاسشالا بنت نأو طبخ علَشنمامهط هو رمشو أ ممم امس كل وةرمعلاوأ

 هنموءامشالاهذه نم علت 7 انكشف علا هيف لدالاوك ا دريغو دمصا او حاكسنلاو بيطلاك

 مالكلا نم اعونمراص ةالصلا ف لوخدلاو ريبكتلا,ىلدملا نئاكريبكتلا اهيردكةالصلا ثيدح

 انو كادوتر كما هن يع كتل تاما تنام نعت حرا لان
 98 وم

 27 او ل الذكر كانا كيال اوتالابمارحالاىأب رجالا ةريبكست تيه

5-2 3 

 اختارت انكر رهعر و .ركاهدحاواهّكت تالف تامر 20 .اههخوءارلا خفي

 عوطع 5 هللا تامر يفنوملظَي كولين ع هلالدسا لدالام

 مار راما رجالا مرو مولا ةمرحدي ريتادو كك : 0 تاق را اهانا

 لافوهمق 3 رفتلامرحوهيمايقلا بحوام هج لاقل تامين و كلذ“ هلوقو

 ىحداعمهّلل تامر اطعلاكو اهلكهمصاعم ن 0000 ”عامو معلا جاو اوتكم تامر دهام

 ىلع برضدق مرد ىرهزالالاق مرا نمسيرقملا اماح امو دك مرح مرا ثيللا لاكو هلل
0 3 2 



 اذك ند_لعا ءدننأ هلوق

0 
 ندعسىف ىذلاو لدالاب

 نما مدننا مكن ا نم

 دعم هأ

 قاهفرعت شب رق تناكو اهرعاشممال_ىلا هيلع هللا ل خيو ىلا عدس ااا دود

 اهءاروامو رس ا نمةةكمىلارانلا نودامنا ولعب و مرَحلا ناكساوناك م منال مالسال او ةيلهاجلا

 00 ءام لعام وةيلعمتلا ىلشيادح لج وز عهللا ثعباملو موكا نم سبل

 3 5 ثراأ نمثرزا ىلعم كنافكر ءاشمىلعاورقتأ ل 7 درقىلا ىراصنالا عي رم نبا عم بتكو

 1 لوطا نموهفرانملا“ ارونإك امو هر من علو هدي ص ل الموف :1!نودناكاخ

 ام اللا" أاو ور وأ ىلاعتهلوقىف دلما رم تاكل نافلاقام هر هدئاص نكي ملاذا هدمص

 باوملاف مر اىفاولتقو اوفا دةوانمآ امر نوكيفيكم_هلو> نم ىانلا فطخمي و انمآ

 كح كذينمآنفاراخاال كلذ, مهلا .ءقوا سهأ انمآ مرن هلعج ل جوز عدنا همف

 حابمرئاكوهف هسمرسو موخا ماركنأ أو دل أنموهب رعاه ىلا اهتناو اعامتا سنع ىو

 لتقامف ةرافكلاه«يلعو قسافوهفهسفلستقو 1121 وركن مو مدلا

 دود> نمل عن ىهذ :ييلال ىلا تيقاوملاامأو تي هللا نافداعذاف دم-دلاند

 امرخ رش مادامءاتنالاب د ومأمع رت وهل ارهسنأ ف جلبابنم مزمل ورا

 دمص نعو طيخلابو-ثلاس لن و بيلطلابٍ يتلا عءو ءاسنلا هأن مهءارواموث وَلا ن ِِء

 مرطاوه ا * 1 ا بابا « ىذثعالالوقؤثيللا لاو ديصلا

 مرحأو لّرمو لاذق لثمم رجلا 5 رش ىأم ا رو عة لج رلا مس لوقت

 لخداذا لجرلا مرحأو ءاسنلاو ديسصلاك لبق نمالالَح هلاك ام لع مرينا ةرعلاو يملا

 امو هلع 10 هلوهقاث.موًأدهعنمهمرت ىفراصاذا مرسول الهالابمارخالا ىف

 ىل ارعالا نبا دشن ةصسأ ل وق

 هم هاو ندخل عت * بذكىذريغاما--5

 ا رلا مضي مر 06 اوقناكلذن منسحأو ةمر 0000 مرد بح ناهز سباع

 رمببكل اريسسكلا ىشعالا عسل 1 يل تلا مشلا عسا وكير وأ ول باين منوكستف

 مكاادعبر 7111 ااف ا برلبم منا لاقفاضيأ

 لدعلاب ترس ماو نم هب وس هاك>6 فقولا ع ه-> 0 5 ىبشعالا ل ههنا

 0 2 ا 7 0 وىماتامو هؤاسنو هلايعل_ج هل 2 :

 امل 11100 ٠ .اينزالاهتااهإ رباك + اراها رأت دنلاةراسو لاقاهدم 0



 7 4س ند

 ههه سا يي حا 7 م مملافرح #* ءاكل الدف

 اهدعوزت ل كالىأ ةءارقلا ف محرلا تاذمرماو هتيصب مر دقو اهلعج اكى هنا اهارتأك

 فسروا -رو ذوهل اتي ىرهودا ومر اذ و دو مرص مح رو ذولا 0

 لحال ند زاب ست ارا اهتم مر ىذ مالا : ةأرعا ارفاستالث يذلا قو

 اون لكلا راو ذل مراء مهارج رجح : نمو مااونبالاو بالك براكالا نماه-اكتندل

 ىارلا لاه ةمذدا تناك اذا مرُك

 الوم ثمر ألذاعدو * امرك ةغ للا نات ااولتك 1

 لاقي واسماص ىورعوألاكو ةعاىذرخآ ىف هولتقم اا مرح هلو ةبدارأ لمقو الودع ىو ربو

 لاه مارح إما. اا لاقهنارمءارهثىورىرهزالا مرو هفهبعقو أت هسفننم لكم دارأ

 عرقا مرغاشيأ ماسلا وةمامص يام ماسلا عالما رحا كَ

 تدبلا ل_ةموها اولاف مار طارهمشلافلو>دلان الو مارخالان .قارلا تيار سد

 لاقي و هبعقوأب ل تن نمل تس مالسال داهم "حقنا ةعتادب راماو تعقل

 ح - الالاقو فا ىأ أبضغلا مرد لجرلاف نسما لوق نمودب همي امر نااعل

 هامم_ هدو

 نكي عملو دداغ * | رغب سس الق

7 ٠ 

 م>رناسنالا,ناك اذاولاك ةراهال سرا ىزهزالا ضرب أدور د

 وسور 8 ع َ - هوء

 كء.مرح وهلا ديرو !لاق هناهَموةمرح )ملا ىلع ل مللو لاق ه 2 22022

 ةهم اوس ص 5

 فا ”ألاقيو شفع هلع اجو مواده اولا اعهورمدم ن دوهراجو هسجرو وذمهو

 ىنلالوةنع نعت بلادنا ىديزلا نع ىناسزلا مناشلاوولرك ومس تكس ذازوشلا

 9 0 و هو كك هو 8
 لامن عكس للا ناهامعم كل سمملا مرخنالاق مرجع ل تتسم نك سس لك مسوس تال

 كرادلا نيكس دشنأ أوهمدو هضر رعوملسملا

 و م وهم م2 - 5

 براقع اهيقنس هال سان 35 7 031 لا -ر نع كانه

 بااطو 1 لا ها ىو * م6 تموسأو ىنرعىل 56

 ىلهاح قزاماداب عنب ردخ الل ضفلادشنأ آولاق

 بولو لاو تعبأ 3 ىل'نع ءىحيتصو ىضارعإ لاطدقا

 و
 بدر 5 20 دوبي »* م نع أ ىلا ةتطعىراظتنا لاطو

 و و

 ُبودبب وللا ىفاهنمو تهرك ىلا نع نو رش ارأتسسلو
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 (مرح) ميلا فرح « "املا لصف ١
2100 

 يس يسف بوقته . تو عسب علا اتالم

 بودعلاهلا استرا اماذا * مكنمو لاقل ف 5 د و
 ه_ 7-0 98و 0 5

 روابي لامر نعت 2 1لاشو

 ' 6 ل ا ل ا جس

 ةدوصوارملا ندع ابها در « اهناكلالّلا ىلا رتل
 ههه ع ساق سل ةمدو سوو

 مودتلا مرح - يت هانم ياي لق ردح ”كقري_هضلاولاف

 0-5 ارمشلا اول داذا

 عراشو لشن منانقاانكو #ع هلو نبين ءَدانقلا راع

 ع »+ مرتعو ل نمنان لابو * رعزتسدشنأو يزل لجان

 لون ماتا ق دز ءالا نب نملاسأ مرا و هنسلذلتال نمو نقلك 5

 لفاكمو مرحخالا سانلا ن ما ل انا

 لوعفملا فذح ىلءو ؟باصى ةغلاهارأوهدم-نبالاك تيفلاعفرب ثلا باصأ دشن ذك

 ىرخأ:صدشنأو تس عأفم هدالب ثمغلا باصأ 0

 7ع و

 هيهرح لجرلاة رو دخأ اذه نمل يفكلاو فلاناروا ا *ثد .هلاباونرشاذا«

 نالذو مر 2 ردا عج رخأ 74 0 وهنعلت 0 ع 200 لا رحودل »أو

 ميرخلاو ىرهزالا ةتفووجوأة بعصا ىو لالخ لوقتانب رسف ىأان م

 ٌيفيامما يل دامرادلا رت ىالكنلا لصاو نبا ني وتو فلانا :ةعرك اورادلاهمسصق

 ًّى قِرْصَللا ن موو انطون رج هكردبام ىود بلا "انفو لاقءان ةاوهفا مح 0 .واهيانةيلع

 ' اهيرقل نمناكو اهلا فض الواد الانسب او كافر انقن رت اداب اه لام اذا

 اهريسغو رثبلا رخحاصعلا كلذوحت واهيناج ىلع قم اوكا قلم مراسل رحواهقفاضو

 ىو كلذوكو ه تفاح ىلءىَسملاوه-:طٌقلمرهملا ا وقحو اهةفارع 70

 ا ىتارثبلان أى أ اهب ارت هسيق قلي ىذلا|مي طدحلا عضوملاو ةاعارذتوعرارتلا رست يدل

 هال يونس هلم عزان 0 لايصال قا تا اومفلحرلااهر مد

 نامرحلاو 3-5 اة ”رااو عذملام ءرخلاى :رهزالا هفق ةرمضتلا» رمل وا
 ه )»م 0-2 ا 5وم مر )هل

 ايري امو امزح همر همر ءدئلا موو قوز تعور الافق ولاَ ءاطعالا هضمقُت سسك 6 امرحو هلوق

 5 ءءو ع م يدا مو د ا

 ارم فرت زاتثطجف مننا ءلاعلاكتسرلةغل همر و "نو الو 9 مكحلا 3 3 0 3-8

 2 هىدعصدوا فةككامرحو

 امنماو



 1١ © (مرح) ميا فرح 5 ءالا لصف

 0 وخر عم ف عكشا "0 اهتوق تمر ا مدأو

 ىلا نءىكوذو اهومكشيأ مسوس اهموقشر ل لع مهمرسىأ

 نالاك سايعلا وألاق نا اريطلن او مر ملم نعل ملكلاع هلا ملسو هيلع هللا ىلدص

 مرد هنا دارأربللا نععاذهو ىرهزالا لاق هلع لاذ مر ىأ كلذع مركهنا لاقي فار ءالا

 وهو ميل لابو ا نءهتعتاملا مالسالاة مر ل هيحاص ذوي ن امس نمدحاو لكل
 همص ست

 هلامدارأ اوهدارأ نع هتمرتم عنتم ماللسالا مدعم لا نأدب ريد عقوي ايش هسفنن هلل ىذلا

 ريذلا مر عنا ورحم بيدهتلا فوريسملا ن نم عون مور لجن ولع ءلدَعلا فالخم ركلاو

 لدقو لامهلى 1 + الىذلا موردلا ليق مور او لت ال ماعم لاوعا د ىلاعت هل اوقو انامزح
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 لحل عج 1و هفقاحن معاشن 7 اهعنعىلا ترهب نكي داكبال ىذلا فراح هلاضبأ

 5 2و مه م هذ ءد هرزو 2و ملدوسوءر هو ها 2 و ءادو

 طخ طع و داخل رحم مسلاثر و * دشن اوودرمش لور ةامرح عر ةمفللا قعر 8

 مدس رئاسي و طل نمالؤه ود املا نمح راش م3 ءنوكتو نالع ه-يفلخديف

 ناولادلا حراما مرح أو مرح لا دلل قل خادلا هطبضي ل حيراملا ُلخادلا مناف هبحاص

 ىلا تمرح ركعو لباس جرا م رح ول خادلا همر ا محد 000

 اهعجو جرحى هراهتمرنبأامو ل تا كساوامارسملظلاتاوذو ءاهريسغو

 مسالاو قرع تان رو قو نال وف نال قاهل ى لا لعق اعرب املك مسك وما 2

 ىفكلذ ى-دقو معلا فاهرثكأ ًاوةسبلكلا 0 ذل كاذكو ينال نلوم 8 وة 88

 تيوب او تلعلا يأ را مهاع ط) .ةةعاسلا ا دنا ضال

 ا ااه .رالاو ةصاخ فالظتاذ لكل مار ءاردكالا قو ىدلنآلار وك دف قلما ءايملا

 مالا هيلع ناشي 1 00 هىد : الاريغبا ملأ اكوريثالاننا لاك ٌدَلْغلا

 01 "حالة مرح ىف لخداذا لجرل مر مهاوقن مود لحمي مس ةئامدنبا تومدعبمَركلاهلا

 جاعتلا ىفانملا 8 قولا فة ظلك« ءاش ثلا همر او ىرهوملا ةاشلا ماركتسا نم ساولاك

 اا اذا ةما تنالتلا تاوذ: 0 ل رمكسا لاقي عاض !اةوهشوهو

 لدم ارو م ءارحءايشوخ امر كلش ارأاذا ةملكل ااو ةيئذلا ترك يومألا لك و

 ىلاسعف ىلع عم .2دقن الع ة ثوم لعفىرب نبا لاك نامل يلر 5 ن1 لقول كقاعولاع

 لمعّدسا دقام ةلزتعا اف رك دماها معتم ناوار : انت ةاثامأ اولا عو لاتو لاعنو



 طسولا لولذلاو هو هلوق
 سوماٌَقلا ىف ءاطااتطبض

 ن* ني_تضس ىفو ةمذ»
 رقت واه رس مكنت

 عود هارظتاو باودال

 (مرح) مملافرح ه« ءالال دق 15

 06ه لي ساد امج ا 1 1 ةه-_ 3 ب

 - 2-ء تا هو

 2 ل ا دوس م طسولا لولذلا اوهو ىضرعل ا لثم ل بالا

 ةقانحاعتلا ولو شر ةبعسص تناك اذار لا همر دقن لوقنافر ءلاتععمىردزالا

0 

 ىلا 2 ره ةقانىلا ل-تزافةواد- لادارأدنا:_ثناعتددح ىفو دوباتضابر مت ىأة مر

 هو

 دعب لافدعتل محلا

 برعلاتدأ اردو لا 201001 ةكرئاماهتوم بنج ق بيتس

 يكب ” يو و

 طوسوهتغادد جت موك داو غلا بلو نر لخغب دو نديم اواط ان مروا وبكزتا

 ظ
 ًاروساوتم نوعطق.ذةّذدرعلاه عرشلانوذخأي غبدت 0ىبل البال انوا نمط نووي

 1 ىوق ع رآامتءاوا نعد تنال 0-0 :ونقدن قاضارع

 ' 7 .و ىلاعت هلوقو - داموا: دقو ٌةدودم ضرالا نما ض رالاىفامنو ب

 تككاذا ايلف حار ءانعم سابعنبان 0-0-1 نوغحبرال ما اهاك اهأ هن رقىلع

 ىأ ةدرقىعمرحو اه أر قدنا سابعنبانع ىئغلب ولا ذاعمو الاقو اهايشدىلا عج رالنأ

 لاةفاهتعل سف اهاكلهأةد هرقل مرح واهأر 100 نء تردحولاقا لعب بو

 سل هنا نستىلا اذه ات ع اهاكلهأ تب 00 ارسل امن هلوق اودع وألاقو اهيلعمرَع

 مرح دق هناان-لعأ انواك هلاثاوهنعسل تارك القلاف الجوز عهتلانأ لعأ هتئاووهولاق

 نودوتيالى أن وءحربال منال ل عم ممر قَي نأ هاك لهأ ة برق ىلع مارس ىعملافرامثكلا لاسعأ
 70 _ 5 ليم دس اهبل دو 5 50 0

 ةب رق ىلع بحاولاو اهانكحاو ًاةيرق ىلع مرو هلوةىفلاق هنا سابعزبا نعاضي ىورو

 حاجزا هلاقامدب ٌودادهو ىرهزالا لاق بُانم-متمبوتيال ىأعجار مهنم عحربال هنافاكلهأ ٍغ

 7-22 2 ع 5 مىو

 لوأتاعا ىرب نبا لاق تحاوىآناسكلا لاف مرحو سامعْنبا نع هدان_ءاءارشلاىورو

 برق عب او هدنع ىنعملارب_صرفةدايزلا نمال هل لستابجاو ىتعمبةيالا ىفمارعو قاسكلا
 ا عل م 01 . 3
 ب ردى ءمارحو هربدس ةدئازال لعج عذملا نععاما رح لعج نمو نوعجربالم-ملا امام

 امي 4 ! قاسكلالوقىوقي و ساعنن!لسد وأتوهىناسكلا ل:وأتو نوع> ريم ملا اعاكلهأ

 5 - 0ك س7 2 -

 ىلءاج فراخ ا ةناجنب نجحرلا دبع لوق يح او ىنعمةي الاىفمارح

 درت ىلع تدكبالا هوت ىلع « ام انرهدلا ىرئالامارسناف
 كك 00



 0 (مرح) ميلا فرح « ءاحلا لصق
 اك 1 بو وو ”.١ وترا ات اضفنا اهات عل ال1717 253 773351 371017777 ت1 112 127277920257: ب

 01 ا ا ا ا اا ا
 نرعلا فو مسا فت 1 ع اروةه .دملا لهأ ار قو

 ا دك 5 0
 أ ىلومءارسو لئاون بركب فنطبو ماذج فناإ ومب ىنبنم نط ارحل 5
 هو

 ىو رمل مسلحا لاق م هدا 0 رو بيك

 ةماه]

 اعبصا عرج نم دلو 5-3 |هعلظةدار هلا“ هاك كلردأت

 لمشمْنبا لاق عضوم مسا مرحو

 عمرك لا' 0 5 اهبىحالو اراد
95 2 3 

 || ىمدالا لاق د»* ار ال ما ا 35 ايسر
 - م 0 .

03 . . 95 2-7 : 

 || هدهف لوقلاو ىن>ن الاف اهعضاومقتر وك دمرت اظذ هلو اورجأن اردن إلا ميتا

 || .:نوكي نااماخرج-أن با َةح اندر هذ[ وتلا وهناك واهل 526 دو واهو وةملكلا
 . : 4 3 سرت ا 1 لل

 مصةوهو هعا+.ا فااخ نوف ءاناقأم د> ىلع هنم كلذ عام ىف كراشر ل هعدقهغاب ىطن نعمدخ ١

 ع 5 2. 67 2-00
 اذا ىلا ارعالاناف رج أنءاول_دئراأ._ثنوكينااماو كاذو شو حرحرذلا حرحر ذإ!ىفهلوقك

 ع 2+ 2: ه << هم س

 | هو هن ورنع ى> دو ل .ةدح هشيم سرملام لتراو فرست همم ربط سمو هتحاصف توق
 “أ

 ٍ مالك ىلع سدقام نامءو أ لاق مدل سالواع اعمسنل اظاننل' نالكْراناك امنا

 ١ ١1ه 9525 5: هه

 قطانلا ركوادفلا * تيكا ميوطياررخبلا عيا كار ءالا 9 نبابرعلامالكن وه يرث

 رعشف 00 6 لك تامر وم رلطلو مارا نوكي دق موساو مرا ىلا بسنت مافي رخو

 م 8 تمس وو 0

 هلوقى هيىربنب الافرعي ودا دج نعجن عرسوهو لجر مس اسد ةءرضا

 - م57955< 3 -ءوم ا صاع تح

 اع 0 0 رعب وسلا ى ءاغلب

 1 ل م موسم علا هر «فعومل ل متاح اورعش ةحرتىكلذرك ذدقو

 1 هه آآ

 لسع انعدم لاا ًوانامرحوةع ودم ءارلا لكياكر سمكس

 نيترو كتاوت كل مدعو 0 2 و
- 0-7 1 

 / ىامهو هيحاص . ناس هيل دعا بطن تمر | لع زله انوع و دس ىربْنيا لاق

 | ةأيمابطخو ىراةلاه.ةفلا شع نردد اااعور رو نيكل نبقي ةّماىورتةديسصق
.- 2 

 7 2 هم - هع وهسو<

 ير ريف ع #23 اههودق تن رحاامنو لاقؤهن درف

 نم 3 . < سلاناف 3 .<دافاسمرحأتن نافذ

 انباعسفتال هللا مك #4 الخ + ىطَتَتل وأبو

 (ز06 ك2 ركل نال

 ةرايعهذهمارحل ىلا هلوق

 لآظ فايف سدلو مكسحما
 ميك ها

 برذ-ملاىفاهتئينو هلوق |
 صم ها اهتثينأو



 انينبلاال رك ةاماذا « ءافرلاب الق حما
 هسا ع 5اس 5

 انو هم هللا نك #* ةيرغف طمساتحوزرو

 و تا ل هد 900

 فنيم وم تاسملاو 0 هتدوارب 41 !ليلخ
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 انياب لود تل *« هراد ىلا تاقئام اذا
 بويا سا

 <و

 انيروع ع اجل * رام فك ف رام تيلكو

 م و

 انيق كتف توداماذا #* 0 ا

2 
 0 م0 9

 انيطَن لعد نحر 0 هاذا .٠ هقدشفكيواسملا اك
 ع

0 
 انيك ل_غ 'ءاان نيبو * وبابا ىلاو ناك

 2 3 9ك 3 م6 ء

 00 ا وان توا + ب روصو اطيح لمت ارم هقو أ اًمص> درا لايدارأ

 رعْدي الف هيلع فقي ماسلا نأدب ريةسئاملا ى هو سوا بو سلاجل#نمن 0

 5 ةرضلنا نم هن هناننأ فلام أنك كرام بثها ابو رانيا وى مادا لغلا او هعءافترالا

 ريهز لاق ثامر 0 لاو !مرلا د 0 ىمطقللاب

 : ءرحالو ىلاميناغال 01 ملئ ريغ أو

 ليلخمان انا ل 17 اك هر ويس دنع عدقتلا نعم ىلءءازملا باوج 1 ودب جقرامناو

 لاقي ما ارا عر ل. قوع ردملا ملا ربنبا لاقءافلارام2| ىلع ني_ةوكلادنعو بياغال

 لاكولاك ياسو يدم يأ رد رس توافقي قر ديصلا كروي دعمارس 7 م

 لاعيديز زوألاق ولاقت دحاوامهانعم كلذ لعف الهنا نع و كلذ قلما رحنو.1م ليما

 اًذاموضعي ثيدح قوئرهزالا 5 هلنأامهانعم ل ةءمداعبو دامو لع مراحب 3

 ةماعل ةعفنم هم سحأ ناك 2 ودي ىبتقلا لاق ْى ا صا اع 6-5 سر ا ع تح

 ماركو ةماعلا برمشاىر رمل لان اعلأة عفن تمم م 10

 قولاق 1 ةاراذخت كفانا 2 00 :القرملا اذهدي رع ا

 هللا ني لوشك لعفأال هللا مارس لوقب نأوخ ني راك مارا ىفهنع هللا ىضررعثيدح

 ةلوقدنمو قالطلا ةثري_غنمدب راخلاوةحو 0 رينأ لق و لاك نيءلمقعلا غل ىهو

 هيسدمو مكناعأ لك مكلهتلا ضرفدق لوز. علاق, كل هلا 00 ىَنااهيئايىلاعت

 الالح ماركا لعف مرح و هئاسن نمل سو هيلع هللا ليم دنيا نلوسر الب 2وقاب وردم اعتس دخ

 يع



 بلا

 مَع جا الو ىرلل 515 ري هروظل تمر أدقدترد اريعب |

 0 ملس ب نك هلق ْ

 ا ا ركل اوركب نيدعس قي ن 007 هلسقاضيأ مارحو ا

 بو رلاف تءَمَحاو ضع ىلءا مط دتراف اقدر ذات 1 ل ررأ

 1 (مجرح) ميلا فرح «ء ءاملالصف

 قه

 1 ثددح فو ل !!نمملا ىفلحو 0 الد الابد ع ند ه سفن ىلع همرح نأك امى عل ْ

 5 شن سدلف هب 00 مارح ”ىل تنأه ارعال لود ل>رلا ىف ىلع ٌ
- 41 

 1 1 3 0 الاب وسرو دع 1-2 كح 0س ل

 ٍ فيصتلاو ىءعمب رهلاومارحالاواهر ا الادشب دو ا

 9رءدوم تم هم هو

 ْ موركاو لك د اسا] ىلاعت هلوقو عمم أمزح وقوي غو دون ءاورعنلا كرب داق :

 ْ مورا ل لا مجاور الا ةفنل مك اورو فراَحتاوهس ايعنزبا لاق ا

 | ارو مار طار تلا لاو مرد مارك او ضوما ع - ازتوتلا ءوسرل وريسلا فة_عطقتنملا ْ

 سم 7 ءد 2

 مارح بءاجملان مأدقف 0 ىرعشاَدآلاهئاخ كين
2-2 

 هاا

 ا طلاع مح ميصف ى 0 ىبا ا رحل يف اع ردا وسكن متاكد »+ ْ

 1 ثددحلاو طاح تادر[ترخلا مر هاء كوع روحا نإ تاعام أ ثةدخاقلار در رادلا ْ
ِ 7 : ْ 

 || سانثلا ىلع مرا ئشلاك هقحىوهفُّتْيلاعتو هنع تسد ىأى سفن ىلع لظلا ٌتمرحوستالا |

 08 عئاملا قلل. ىأق حلا ةمرُشا ليقود مي ركب ىأهتلا ةمرك مارح فرخ الا ثيد-حلا فو |
 0 3 2 ع 2 1
 لويد دو سمعنا ثد د-- ىو امارحا,لعراصى ا اهنملب مركف عاضرلا ثي د> وهل ل ْ

 0700 6و2 و 514985

 ا كت نهمرك لاقف نإ نء.ملح اود .[نوتمرحني_:خالا نيتمالا نيب عدلا فناسفعوأ ىلع 1

 | عقوىتاا"هلءاانربذ نس ابعنبادارأريثالا نبا لاك ضع نم ا نهمركالو نوم | هنآ و هلو

 ْ ناك ولذا ىرخالا امها دح اةيارقب كلذ عق» لل اقف نيكردا نيتخالا نب عملا م ركاهاجأ نم 1ْ

 | لحرلاةبارقلج أن معقودنكلو تنبلا عممألا فى 6-0 اوالاءطودعب ةمئاثلا ةطو لكم كلذ '

 0 كاملا جرا: باع نان اكبر سندا تل دى كحال عم نأهملع مرام همم |

 1 ك0 ىلع ءاهقفلا ولاه هئامإن يبو لجرلا نيب هب ارقال هنال ارث اركسا مكح نم

 ٠ْ دقامالا نيتثالانيب | اوعمدت نأو ىلاعت هل وقدم 6 الافءامالا و رثارلا ىف نيّدخالا نب عجلا ْ

 | ضعب ىلءاهضعبدرلب الامر - (مجرح) م 0-52 ولعت لوق ”مكاةبالاو فاس
 وم 8

 هو ه-و# بم ا مص ع

 هم 2ر21 ىدق انوكي * همحاحار 1 ايس نباع

 ملا 'ىل_عءشب دحىف و هل وو

 ثددح همموةد اهنااةرامع

 ها ملا ”ىلع



 اذكهرج الا فوصااوهلوقا“

 بيذّتاا ىفىذلاو لصالا ىف
 ىف هل مو ءارلاا فرصلاو

 امهدوصّقمو "لمكتلا

 روك دملافرضلا ظفل سقت
 تةطندقورجالا,بتسملا ىف

 10 اًةرامعكلذي
 ند سوماقلا ىفام لهب

 مدالا نم الح هلعح

 يجعل فرشلا

 نم هش ىامو مقارعلل

 رجالا فوملا بيوصت
 ناسللا ةضسش ارارتغا
 هعصم ها كلذإهيلف

 ان

| 
 اك اعمتجاضيقتم ىَأاَسُح 2 عذلاواذكواذكت ل منعا 1 كت

 ا للاب عادكلار : نراه صال 2 2| معى أ بدلا ةدشنف

 تسلادشنأو ضءبىلءاهّضعب تددراذا لب الا تهب رَح ثلا جملا م 1 : ملا عمدالا ةدئاز

>7 5 

 اري ةراخلا مجانا مولا امنع زهابلا لاف * فرغ لى نركب « 3

 و 952ه
 مدثر ىذلا اي ع رهاهك رمموا تعا هد مح اك ابمفاهوضنينأاهلمهدرط مث ناكو

 وعلا ددعلا مكرمو ١ وجدز مولا مرا ىرهوملا ضعلن " ءاهطعيودبو عمتجتو هيف

 3 مه2 ع

 مهتم نموابيف بر همم »* مقر خد عب توقأرادل دكااو

 انيك راو ضع ىلا مهذعب عقجا موقلا 20 2 _ حلا مرا

 اندليفنا ثيدحلاىفهلوقو ع ةجااذا مرساو عسرقاو مررعات تكربو تءتحال بالا

 اغاو فردصتو هودلاق نب رخأت 1 بتكض هدى ءاج ا دكهريثالا نب لاف اصوصاىأة#اَرع

 (مدح) ا اهتدث ًادقنوكي نأ الاةغللاو سدر غل ابنك ءاجاذكن موه

 3 ءادوم

 ةمدرخلا
 ما ا ود ءهدم

 لاه قورغم لج هرْوو لتر مز سومنعل هللا همْرَوسوَم المدمررح ( مزرح ]) جاجللا

 طرمدلاح واضودتعهتنلبأ ب طاش تربوا
 سد

 هللاداقس ىنامحللا تؤاوهو مزاد امس لا كاعللا نع 8 م مسرحا

 تاك . ًارلاك هريسغل هعمل تاقيدلا س ماكو مس راح ايي اعين اقلا مسلاوهو سر

 قوهدابلا اذ_هنم مدراس يصرع رجلا ىف 1 كاربت نيرضإ نحل

ةحإ بد دارا مسراسا ار ءالانبا تاطحششلا نونستلا يسار ارنوب ارك اورعوتأ ميسا
 (م

 اك هه

 منوم ورتب عضوممقرح

 ب اداب نمافرصكُدلاس # اناني ادم 26

 لاق منيه ةقانكربنبا لاق( مهرح)؟ رححالا فوصل ماك لات

0 

 4 29)-دوع7 هم

 ليو ةرحاهل ةمهارخ * اني نو عم هضلااها رت

 وك

 طلاس 1 ةقئلاهيفذخالاو هسعاناسنالا طيضم ا )2 ]ا كل ءةمهارس
 و : عج

 رح عسا ١

 3 و ا 00 03 9 0م

 ا هب مارح موق نم حو مزاح روت ةموُزْخلا تسيلو 000

7 

 ماعط نماحولاَن ا مهلاثمأن مّدوُم :؟ نا لاقو ردك اوذزملالقاعل وهو مارح ءاْأ أوتو



 ك١ (مزح) ملا فرح 0 ءالال دف

 2223222 حل

 0 ا

 0 ٌألجرل طيب تملا نطل دود رطل | تيد قو ةقامولاو مرش انوإبقاىا ا

2-2 

 مدان ا ىرهزالا مهعمطتو ى را لهي شةست نأمل لاقت عز امّلكسنا ثيدحلا و

 نبالاه موز نماع ميتا لبكلاوماَر راسا اوهومْرَدسانمةقئلايذخالاوهورومالا ف

 5 و

2 

 2 قل 0 سس ل سا

 نكي غن مونولور ستي ال2 م- منال اذ سا غاو هم اء هيو ثي نأربغن 1 عارفا

 هه ع+ <

 ديب لاق همام سرداب از ارواج مهلوقهنمو فير كاملا م ازحو مرح

 و 95ه.

 مرام ا 3 املأ اكرايدلا تريد تح

 لاقيرادتةساام هاكر هظااو ردصلا نما داع عزل اماومازبهيلعع رباب شيلا لا

 دشن اودع حد شورعتدف

 9م سلا

 انيزملا واهل زا 0 * ةهورك ملاذا حش

 مالسلا هيلع "ىلع  دح فو

 هسدقو

 كال قو ناف #3 توما زاوعددما

1 
 أ اكله ىمْرَدلا ة عد لو او شكلا دعو شاكلالا لعددملا ع قرصنة رك ٌ

 ْ لع تاضقانإ : نمد تد نام الو ٍمرْطامَسْد 3 اركب ىال لاق هنارثولا ثيدح ىفو هناوف

 ١ ريق رخال لك اةعل تع ذأ ىأن د نموزاحلا بال َبهذأ نيدو

 ْ ل نطل اك مو كلغ زال نع أدق زغأول مرح ا دقرللا فدعر

 ْ هيام مم ا هما ازخساو مازماو هم او ومر اومزح امهم لاو هد كامو رع ىذلا محو
 ١ ل نأ ىحم ثيدحلاق و بحب هطسوذ اذ كلذ نروح امر حاد

 1 كهمنتنا اع 0 ل دلو أب 0 . لواعتساو هدم تاكو زازا هبل تاس

 |١ هطسودش وبلد ىأ عراك هكا عستعاو هندسة ظن رر

 أ ا نورطتملا ل د46 و الاخ دح وقال افلام هنارتت الا .د_1لا قو

 ا ليدت سرفو هدهمىفىبصااوةبادلاو هل راو جرس مازخ او نياصللا وأ ومهطاسوأاودشر

 ةعيصم مىشو را م ركاب هوو رج ابل كام التما تريح

 0 دال

 1: مراح او مْرَكدقواماًرح هلا ًاوةءولعراكا م كك أةراحلا هلا ل_هقو ةئلتمملاءاملا

 : هلدا دع _بالاو هاللز ا قيلت مالكا ذهو هس بةورذتلاوعو ذا عجو هه

 ااردصلا طسو موزيش اوي زعاو هدي_دنبالاق عاركنع ةمزحأو مزح عج اوردصلا مزكلاو

 2 كءزامحدد كا هلوق

 موز حزهلا نمسا ده

 توءمضورءلا هن دهتسا[ك

 هدعل وكلذ ىلع

 توملا نم عزدتالو
 يدان لحاذا

 موعد ها



 مز مملا فرح هه ءاملا لصق 9

 ْ ىرهوملالاه لهاكلا لاب ب اهرلا قوف غاودما سور قتلت ث يح مازدل 11+. اء مانو ل

 ع نا نبقي رفتلاى رهزالا نهكساو ىع 'رح هال اذسهأ تدد_ لاق 6 لما

 طسولالءقو رددلا اي ؟موزمش اوهد.نبا لاق قرفلا اذ_هثمللا رمغارأ )لاكو مو زيسحلاو

 مَ 5 2 0100 1
 تك 0 نو ما ولا داوذلا عولضم زارا لمقو :

 ْ 1 م 4

 س2 مد هسااهءو

 ايم لما هةموو اهدي رسصنخسهيمو 00

 تيذهتلا قو موزعللام .ظع ما اريعب وهملع ع ناتو ىأ مالا اذهل كعزابحتو كوز -دداو

 ىميقلاةو تق نبالاق محلا 0 .:كاوع مم حالو ادا عضوم ماظع ْ

 كح توات مر ل رلا تافلظ رت ْ

 7: رة لاش مدل ضمك او ىردوملا 0 رادع هبال لا ةنبالوقهنمو ْ

 | وهو عمترملال قو ضرالا نم اظيلغلا مْرَلساو ريغ او مظشالا فال_ةودو
 1 ”- ع 0

 ا ديلا ظاعا

 و 7 3 6-5 8 سمن عو طم

9 

 01106 3 لسع 8 َّق 5 1

 لاق : مزال مو او مواد نون نم لد عمنا بوق م زو

4 

 امرحألا 1دك ىوأمتاكل 5 اذا ٌلررالول هتان

 نم مرتسح | ام سصرالا٠ نمر او هيك أ قة ةلسأر عاش أمرا موضع اورو

 هترا ترك_كوضرالا نم طظاعامم او مو زألا عمار وهللاو ضرالاّتا ان لا

 ةراكو نيطوهو لب ل 5ن هنولعي دهايالا سانلاو بالا هولعتال لابقأ هاراص تح فرم 1
 نير غلا داق, لب وط ضب رعهرظن أريدك آلا ةراخ نم بك أو نشخسأو ظاغأ هتراجو |

 ىل_ بح هنال اللا ل لا فو كج هقول قلى رطىالا لب الا اهولءتالّ ل :نودو ًةئالثلاو
 لمس يزال لاك و وت مالا االول ا ل يملا 2-1

 لوما 3 داس نوال مرح ندننالا ام ف
, 

0 

 هرعشف عاقرلان اهرك زاعذلاو هوا مو بشامْحاه موز ىهو لاق

 رسهاوقلا لابحلا فار ا 5 كونو تبدل اكل

 ناحجو



 12 (ماحا) مملافرح ٠ ءاملا لصف
 1 ير 00700019 601010 ا 11 ٠-لا: 7095577«: نكت 72777777-17110 "157013077716706 تسلل 70906 :ةض/ 3-ان خت 6 تكن تس 7 وجوب ب: وحج بح وصوم

 9-22وه هم و نو

 0 ياو قلا كو هلا ىرارخ 0 3 3 آو شويملا ناصح ناو

 لاقفراَرملاهرك ذديدج محا هتمورمسا وعلا ىوربو 1

 همهم < هر سى و هس 27ه . 5 2017 5 1

 ا طاامديدمْزع « ةيابصترطتذا فالوب

 لاقفامو رمح ضرالا نمل لطتالا و مراضن نارا وز ىذوئذلا يمال مْ ”اهموأ|
 وو هد 5212 52 هد ا

 هلياعأوهناو ماهعجوبو 37 ةراوست لفي و زاك لطف

 ءسل ءو مم 215 1

 ابرد قو ردها صمام او ىديزلا ع ةلطيلعلا نضرالا ورا

 راه

 ىدسألا 3 فن تل لوقف همي لا برعلا ل“ ن مةقورء م سر ما ةمزسو

 ٠.7 د-هو يدوم و هع

 ناَستوانلا توق قت * هبرهمىهو ةمزح ثددعأ

 - و

 ع هلنم طخ١اللا فيهن دج ا لاهم 'راهعساثا ىاكلار اارك ذىربنبالافسرفمسا |

 اضن ؛ًاىدسالاكزافنب 22 و

 هموم 3 و 8. 0

 لايعلا نودابتسسفأامو #3 قدص همن سم نب

33 4 

 و 5 نإ 9ع

 موريح د لوقبدد عيب ةوص عسسل بشيدحفو مال !اهملعلب + راج سرف م اموزيحو :

 0 «سر م موريس ىرهواا لاق ةدئازهمفءاملاو ءاد_نلا فرح فذ موزي! .مدقأدارأ

 نان لا اوناَنعَز طاوبرعلا ناسرق هن م سراخ م ا عز راسا وةك الملا ليخ

 ”ىلهايلاَن ادع مونأ لاق همه 7 1 زا مهول نب 0 08 ةهلهانن هاا

 نامل خارج ال نا لاو عازل ءأج

 نأ ؟راارخآ ف وع*ى و تدك اذاموف ونمت ع

 رعاشلا لاقل جميح عربا لات( مدزح) ْغ
 ع كده -هل)دس َه همس مس 5 مس

 نانأو زمر ممعلازاذا 2 م فار خل

2 7 . 2-7 : 

 العلو . ما الا را (مسح]) ْ

 998- أ

 راس هناق مولان كيلعشي ,د+اىفو ءاودلانهعطقءادلا محو مساساودو ههد ل.س :

 د رو س

 ا ا[ًةعطّقم ةرقكى اىرهزالال اكو حاكدال ل ًارشآلا بهدمو :

 لوقو هاوس هاير رح و ماد ةيدماولاك ماا ماس فيو عطاقتلا ُ

 4 وية ساس - 29 "١ مدع 87 ا

 اييششانوردمدحلا ماسح د»* ٌبسهصد قهر فالولو ىلذهلا شارخ نأ ا

 م ع 3 00
 فيسأ 0-55 الوعطم أ اسْمَشوهفَرط || هيلا ىورب ود اديدح اق ِ



 ةرايع لبا *هنال هلو

 انعودعلا مي هتالمكحلا

 ليتو رادع عدا ندي
 مدلا مدح هنال كلذ ىمع“

 هعصت هيك هأ جلا

 حلارودن ءوأ لاق هلوق

 وه بيذ-لا ف ىذلا
 لسقءارفلان عر وك ذملا

 مىىدكد ىا

 اذكى وكي ىمح هنال هلوق

 ند ةدس قو لدالابوه

 ئوكي نمصمانال ديلا
 ها ةروصلا هذه ىلع

 هريتك

 13 صحالا نال ةىلعمسح نأ لاقي وامك لأ عاصر هلو مو اذهل أ

 ا امان همس ميا !ىفهاو منا دعت عف ددد- ىو راذلابك ردا كيسا

17 

 79و

 55 ”اكفهق.سد ىأ ماع لاالدب عبس ترضتىذلا هقر َّط
 11د

 0 ا طعم

 م تو دع ةؤر جمس

 1 ىلا ىصاللاقيو عطقىأ قاذ غو معاشر مح ىذلا مو اوه دعن لأ هيج م وديكلا؟ جم

 4ل 0 ل

 ل

 98م د

 اوعطقاى ا هووسحا هوعطقا لاقف قراسبق اهنا ثد :دحلافو ئندنمر رطبا هلع هعطقأ

 سداد .١

 لاهقبامو كك تاك رس غاوم#.علاشمأ نموءاد- غلا مو لاو مدلا عطقذيلاهووكا م هدب

 نيحراتك_ةسالاب هرغأ دنعوأ هبلعردمْف م بلعرد هب نكي ىشلان مصار لقا نك ا

 لعأةفصلاو فاذكتدقو هعنعو ارينا عطقتردصملا,تفصو مو مانأو مولا 9 ا

 رشلاىف ةُئادلا 0 ا مرو اةناخ والاب عيسميلعاهر ف لب زعلاو 30 0 عدا. ه 2 7 .

 هارأوهدمسنبا لاك هنلا اولا ىهليقواهانؤلم ىلا ةنل الا هذه عضعيرسسفا ذه ىلعوة 2

 لقهرخ آن ع هلوأ اعطقن لقى ذدلا عباد عابتلا , روع امر لالا طا :رمشلا ؤةملاوتللا

 000 ان اروستمولا لام ةبعاتسم ىااموب مانأة.:امهلوقفةفرعنبالاقو 0
 6 7 ميس لا : 1-0 ع 1 1 2 1

 عب وب'ئثن لك-ا لبق هدطللا اهم ويسعل عوطتملا ىلء كلا عباج امرنا عدوا عطب

 ار 520 و : رز 0

 ىلابمدلا «ةعاوعطقاى | هووستلا مهوعطقا لاقت ا ل 00

 اذا عنرخد م دخ غا لبق اهلغ أ نعول مط مالو ابالي كرهو دوما

 اقل! بح وب ىذلا حاجزا لاو 0 ةاوكملا.ىوكن يمك هناله باص رك

 007000 ىردهزالا لاق 1 يي درعأام ا م

 ٌبوؤدلا موسم |لاقو موشملا ثروت موسما ةوولاكو د ا وا وع دب

 لوا داعن ءمدحاك اهلهأ نعري لا مسد موسألا ىلا: 0 ان ناقيو'ايعالا موسما لاق

 َّق ىذلا مد الااعج هلوق

 ما مد الايخضلا مكحلا

 رم

 0 ةاذاو مفتش كر دل اذا كارعالا نب الاف ماد 00

 ,ىمندو مد والا امج نا مللاو 0 ا امو عااد :الحوزع

 35 00 هع ازخن 9 ,ملدر مسا ناسك اوان مسح لدحرلا

 ةووس اك سس #

 لابحا مف ةيداسلا ضرأ كج ادع م>و ىرهوملا 01 شبا" نانا ل اعيرعو#

 | درا كسر كلة مىلأ ثدد-ىو اهقر ا :, ماهل د داكيال بناو ا سلم هاو ِ

 حو در دعنا 00 ةدحلاق كن -لاكاذامو لق ضرالان م ديلا 4 يس
 د

0 

 هودلكس سا



 28 (مشح) مما فرح يب ءاطلال صو

 من فلاب انسخ هلوسق ةغبانلل ىرهوملا دشن وامك هع

1 
 ار درر نوكتلا

 ءابلان ه-تاتكو ةرودّمم

 لاق ىانر هنال ىلوأ

 تبرد ل-.- ىسح سدح

 ماتَ معكِ اقاد »* ىعسحلاب ها

 ا ةتحرو5لثملةثيد- لاقو هلماز هاك مالا هب طاح دق ى مسح ىأ ىربنبا لاق ا

 2 ا لد مسحالاورعوأ ليا تودىب ا عجروُقلاوما دسم ارق ا

 توا بش |[ ا
 . ١ تسلا سيكلار ومالا عطاقلا لجرل مسا ف ىبا رعالا نما لاقو رومالل عطاقتلا لزابلا ْ

 7 27 4 و و 6

 ةغلاش | لاق ةيدا 0 يع

 قرا 1 0 عراوُةلاانت ا

 ا ىروتالف تيضقناتنأاذا 0 ىريسنأ من 7 ىذباشت ل لواهتلاهو

 ْ ثيألا لاق يشل هالو: ودمع عش ادد لفات لاول امسح (ن) ١

 ْ لاقي و ٌكمَدَح أىذلا اموَتعَشتح ا لونة -اطاب بلاطو ملا فكل أ نضال هعمل ْ

 ا ساوعنأ ةماشطلاو همشللاو هلنلا لصوأ نم فنحن تانيا ورل 5 ةامأت 1

 : ه2 1 ع'' هد 9س 0 وه وزو و) ودود سد وسوم 9و

 ا هتلخ اه مدحو هوومحاوا مدح وود و در 5 ام ةدفهدو هيذؤتف لحرلا ك- |

 0 كايامح 3 و ةهلسهع 8

 هرهعو هتلخأ أهلمشحو هترضغأ 2 نأ ىا ارعالانبا بهذ مريت الانا لاق هتدضع 1 هةونحأو |[
 وو م ؟هد5 ع زو < س

 ١ ماعطلا نع 00 2 اه :ود 12 اصر أ هند اوهتمظكو هتلضغ أهم. سحأو هرعشح لوقي ١

١ 2 

 نانا و لاقرب زو ات ءارصسالا ىهود عشان 8 50 كود ىذلأْأَم ْ

 ء|
 || هودح .مءاط لك او: 0 كلارا شع دل-> ادلك- 1 لاو هنا سامع ا نءىورو مسدحاىأ أ

 3 وع 0 ىنهعماشتحالا فدك ىربنبادشن أ ونيل هؤدبف ا

 و < لك

 م ا تاعفدق ا عىدتع 35 م 5ع 2
5 0 

 9 0-00 اونع فكيف ا , واش أول معاط هاكرأو 0
 1 ه هز تاهرز قد 26 2 هك 2

 أ ءادربام_ثلانا هلوق ا مي ع د رك م13 نانشل انا دعا لاقو

ْ 

71 > 0 
أ ل نأ مدل ىلا كراج اا ىف "ىلع. دحثددحلا فو 0

 دو>وهوه 1ك تسبلارخ | ا 2 داو ص. :أو ىتسا ىأاًديهل عد

 عدكم هاررعأو لصالاب 0 21 0 د 5
 َ؛ ٠ تلو ساما درسا تعال“ ا مراهم مدي و هوءايسسالا

 / كاد ف ود او هلا

 مه>6 تب 5و

 لوكألا موسع حلا ى طن بريح أضفنا دمع
 مو

 ىعع وها ةنمدطا ىمضالا لاو اشبال شغلاو ءارضتسالاؤ ودعت منالاز بضغم ىأ -

 (رمشح سماع برعلا ناسأ 3



 كالذكو مشا ىهوهلوق
 مشملاو ةعشحلاد_ءنهلوق

 لصالا طسخقاوهاذ-ك

 ءعيكد

 اذكءارصسالا مثاوهلوق

 ةخسل ىو ط.ض نودي لصالاب

 اهبقونومريغسيذ ملا نم

 ررعلف كد رعلان طوضم

 سوهاقلاىف ىذلا نك
 هه 5 3 5 علا | ع راسل | 2 7

 هيت

 ْىأ نالفؤب مشا مل كلذنا لاق هنا برعلاءاستت ضعنن 0 ءا.صسالا ىععال ب ذغلا

 تيمكلالاق ىعع همم د اوت مدتحاو مهسضغب

 ىاشتحلا هنمْلدواعيضوس 0 الا نيعأف في مشلا تيأر و

 لاش اوهمحو لج ةَمْمْحوهتيضغأ ىأد_ةءشح اوانالف ٌتمَدَحو بضل ٌماشتحمالاو 5 839 مد يم 5 3 ماع <

 ا الانبا كعو ديرب سه هيادأ اذاةريجوأ لهأو ا ديبعن مهدي تبا
4 

 خف جدال اذه ومان مان أ كرافل مدح مالغلا دهلاشب لاق حج 0 او مدل

 محام عنالا هتبارقودلا.عاضرأ لج ا ور كريغ ع جلا نع يتيما 35 اد

 ةيارقك اوت ميغا 4 ؛ارقلا مضلابة مد اود نويضغي م 00 0

 ا مشتشهنا برعلا ضءبلاكو رعو ,ألافو قا ذأو ىناريبىأ ىاشح (ءالؤهو

 ده

 ىفاو رة خلوق مسمضعل ول لاق ري ىو ماما ا نيو لاو هن عم

 م 3 هد واه 2<

 ءايطالا نيسلابمسسشاوماتلا ايم اوو هم ءالانبا ىقسأو مدنا امش هنهمشدتال

 ا وو ازازع رانك كلام عابتالا مد لاو كلام-لا ملا ءامتسالا ميش :

 دمجمب ميوفبح وألا معمهلنا لو هملح هنا ىلص هللا لوسروملا اوك _ثف ىحاضآلا

 لازه دعب ليقأ ام رشح منك م :هسلازهلا دهبلاقالام موشملاو هتمدخ هينوذئللا ناسنالا

 | حساس د دنوام ماعم رار فزنا تت د

 لك اامىأ أش همادط نم م ّيدحامو تحاص ب اودلا تتح تل تر

2 

 دهيوتلا ثرو ا موس برعلا لوس ذو اًيصأ امى 0 ا ا رئانودغو

 محا نش لوق فاقول مولا ان لاك

 17 ةكب طا د ه 5<

 مود تايرادلا اود انالو 3-0 اهيامءاو ءعص 00 0

05 5 : 2 7 1 5 1 
 د لاىورو ضايق ا ىأ مود هيدي ىف ىمدالا لاقوا شح مسح دقوءامعاىأ

 لإ <07 2 3 و 03 33 «هةود 9 دس ا

 0 م مسح م مشن أع 1 ا

 موصالاو 33 مدر تاب د ىربنادُش 1 طرَض

 لاقديد- ار عع ؛[ عدا سقيا متع لاق لوركا

 ليقمنبالاق هكا ذونلا ملون 2 نفر ةفاضتتا نآن“ ًالاءامدطاو

 مهلا داصحلانا ديعلثم 5 قدي دحاا صام و

 م

0-6 



 ا (مطح) ملا رح »* ءالا ل صو

 7-0 00 هدمسنا ' امري حرضخأ ؟ مادام بنعلا لازبالو بنعلا لوأ مرصحلا اولا

0 
 0 قيال لا ةفمنح أن ءشدشت نا تحاك البرشا ويشار 0 لأ

لصاةدابنعلا بح ميشا ىرسهزالا مربصحو :هق بنعلا
 ّ عرض اديزونأ ضدا>ودو ب

71 26 1 

 ْ 0 مدد عدرا 1 ىشد ف دولا مرضا اوئ لكفتح

 ا مرت حل لا قيضاالدر اللاش ورينا لبق مرصع رثحاف مرش لإ ةوىل- وألا قص

 < سو ع 1

 1 فرضت لدي لة دق مزيكا 0 سدسو م رنه> و ليقول

 ا]| ص صوم »و م

 : مرصح وهاب هلا مرمص>و داضلا ىف قةروك دم ىهو مالسالاو د اهاملا كرد مسكر ءاشو مشا

 ]ورع -هصو « دو

 ا مرمصخ قمصم لكو قد ١ ىحامتأ الماذا ةيرقلا تمسح ىمصالا ةفينح لأن * عو اانا

 هم -ددءدي ىو وه لد د9

 ٍ باوتلا ل ضااو بالا (ل- !١ عمتج لفدربلا ةدشىف قرذتدرلاَم رصخشو مريم دب ز و

 1 5 مجاضحالوناطع سا داع دسشناو مع يدفن دعما ومش ا مدح
0 

 هد ف2

 نعدا رداع ا نط عريس فاك اف رمدو 56 ةسيمرتشملا (مرضخ

 ةهدامعو ل رمد سو
5 

 3 لدعنو فورعمن لا را ءاشو ماذا ندر كار -و

 : نودكد نيدلابرعلل لاشي و ةهراشألا تمسح لهاللا, و 0 اذائ رشح

2 

 تو ددح ىو 4 باَقحلاو لالا نولوقي كتوم اذكه ةمراضكسا نعلا لعأ !ندهدومرضح

 ا (مدحإلا# دات لي وسلا لعنلاوهك هداف ع ةعيلا
 ْ همطح وذو مظةلاك ضخم 6 ءلائشل اريك ودق ناك هجوىأقسدكلام 0

 || ىرهزالا كلذن ممل ةامماطخلا رة هاو كورسا

 ظ لك اولعج من“ رم اولاناك مح ةَكْعسصو كنت مطخقلاو نيل نمسك ام طل

 ْ 7 "وبني ةدعاسلاع همام | ثمةعطق

 ماطحت كطفل نهاسو 5 بتكمنا ل نم كلانا ذام

 حامرطلا لاك ه رك

 نو ولا فايتر 5-0 هيففْيدلا ضيق ماطحَت 1

 رك اذا املا نع ىرهزالا ىنايعللاع نءهملعو هسنيل لو ءاعتابننم يي

 لدقو ءىث : لكم طاجن 2 ةياتلا همس مطحون لكلا

 ٍ ىوهطلا قران اوذلاق قد رس اةمطخ باص 1 اوملاٍيّدَلاىفالااموطاح ىمنال



 مملا فرح *» ءالا لصق

 "2 قاف ه © 2 ةمءذور هوم

 قرولاَت سب ىتحدوعلا سرا 03 اروانل تة> تامق!هما> نم

34 

 لكل لامر هموذلا بدَحاةديدشلا 0و نع- ثب دح فو
- 

 -> هه.

 طخ هرعلوطام دما سرا لاقنو هك لا طّيساو 6 61 5900

 ب 0 ا هوما 1 3 أوس رفكرسعزالا لصالاىفاذك نسأو هلوق

 ايي و“ ننس ثنو تا لااهمءطَحنالةلاقيو امان علا 3 نسا ُهدمطَحوْتْنسأ ها وأ بيذهتلاوواولا

 مىىككم

 010 للا ر ر هنلطدقا قط وبلا ىدتووم ها امدعب تاما اهنعمقا ىضرةشناع

 709 رس تصر“ فل 02 ُ 0 ع ري

 لام“ نماهقام لك 00 ا مهول جس اعممن اكميفريك اذا هل> |

 موطحدسأو مط ناله و هثيعلاملاقدسالا هع موطاح و شاهي و قيالو قل

 ىرملا انيلعد سفتف اندنع عرتالىأ عّنر 0 1010 .لع مالو ودمت ز كاذكو هقدي“ ىثلكمطت

 اهفالطأو 0 نمرألا ا اقلك الاريثك ة مط لحرو

 ىرهزالالاقو ؟و و ,الا نم ةركعلل ل !اةيو هلك أتفا 5 واه :ردنمطو

 ةَمطخلا ف َنَدسِءلالك ليزنتلا فو هداك هت ازو تزثك اذا غلا كلذكو ' كا اهمطَل

 ١ نسل قا محا نالابنمهقئايذو ءذرانلا ءامسأ سصومساةّلا

 0-00- بضغتامح نيمرعنأ ثيدس 21و قدلاورسكلاوه ىذلٍثخلانمئاذ و

 * لكمطتت ىتاارانلا ى ةليشا م تالا . ارك قو توئىظ طي ى أ هع هيلع مطخ ل_هذ

 و 42

 لاق ئذ لكم طختهنالعبشبالم 0 وارسكتما م ىأ ما
 بج حسم جيو يجب بسسو بحسب سجس جاوب بهجمجج بس و جيح جههوب د جل 7 7 عر ل ل م مع حجج

 ع
 اهطعد مشوية شاملل ةجنرلا ل_لقناك د ا يل اول «مطحق اودردللا 1 اعرلا ل

 ا : 0 7 هرم و 3 ا 5 1 * لف قو هلوق

 دارالاو قوسلا ف ليالاة ياعرب فتعلاوءريثالا نبا ةمطغلا ءاعرلار سلما فوضع ||| ىفاثي الالم هنوك ةماعلا
 هم مو ع سس

 | حاب الاقبو اولا وألا عسر ضعي لع شعب در اد_صالاو د هم عت

 تدع ةديدعلا ثيداحالا
 88 نبا هلاكةنإ .ومناالاشمالا ىف
 نمةمطخلاو فينع فو عى 0 تادبل للاي ةادقمهتبطتق حاجا لوف هنو قل مر ىشحمبيطلا

 000 رلا لاف بر ناد درقتناك هنعهللا ىذر“ ىلع ثدد> هحمو

 هاممو اى طلال ارانلات 00 ىذلاو هوةغلامملا ةشأ 0 هيلعةبادار
 يكم مأ

 ملا ناك اذا م 0 3
 عارلاقيوييدهتلا راع

 1 رك ليلا هنن هوقو لاو اهب :ءباهماس هو حلاذاك اذاءاهريغي مط

 يدعجم هيثك عا

9 

 | ١ وا ءالغالا ىاراوحة ملل قرع اًضعناهضعب مطخت موج تبي انثىد-1ا

 ىأ اهم هن 33 اشمنغ ذاك اذا ير ا رملا

 ماععبا



 +4 (مطحأ) مملافرح *« ءاملالصف
 30 0 د 0 ل ا كارل اجلا راق 10 ل

 ا هدوم سدو

 | وح موبيل هير فال ىوديو يسلمك 0

 لااا 3 زج شقد هلا »+ 3 ا عر زونأانأ ]

  مظحقاوَس 1 لان نادك د م "نم ىيروسرامدلا 0

 ديد ل رىأ مطحقاوسهلوقوةعز لان نانو و توسل ةدشوعو مزتقللا د علا 1

 لاك فرصتمةهادعنأديرياهناوا قو الب ادريلولئماذ_كوهقوسةدشل اه مطكاها قوسلا 1

 تاس نم ىزتعلا ش ضدمرْنبد يسر تيبلا ثوربو ْ

 كراك مالغاهيساشي تان ميبضتب هكا ظ

 معالو لإ اهرب سبل « مسا

 98 مدور هظ لعد از ردالو 2#

 لبسة ىف هنم عفدتنا ثئذاتسااهتاةيوت تيدي حجو اوجئازت لع سان مط تار

 ندا ب دك اضءب مهضعيمطختو اوجدزينأ ل بقى ا !اةمطح ْ

 بام ا كر لانيباموهر كم بط ىعمدتمو مكب اعنوج درو مكس وسود كأس اذ مك ا

 َح راقت تناك برعلانالل يةواموط توه الروتر تيتا دال نسا روع 0

 ثدد ىو ل-ءافىععال. ءذثو كيفنامزلا لوطا مطح ىتح قبفبايثلان مسج اطلعت ا

 ىأباك ىف تءاجا ذكهريثالا نبا لاق للا مظَح دنع تاما سدحا سايعل اق منفلا 0

 دنعدي نأ ل_ةحب و لاهاعطقنم قل ىأ هنممطخ ىذلا عضوملا لبحلا مُطَحلاقو ىسوم |

 قاهرمسفو يملا اناا ىف ةئدبجلارضنو؟ءاورو لاك اضع مضعي مح ثيح لكما قضم ْ

 عطح دنع كيرالا باك ىفءاج ىذلا 3ع هتطو ذابالم اوم طنا اقدم رغ ||

 | لعأقاو هانعمنوكيفةبتكلان ماش ركن كيلوذباو رلا تت نافلاق اط وبضماذكع لدا ١

 0 اتاي تعب ود عا ل كاد يكمل ىداضأملا عضوملا ف هسحمدتا ْ

 لبحلا ملح دنعءسحدارأكلذكو قيضاا عضوملا كلذ ىفاهر ورع نبع ىفرثك ةواهعيجباهاريف 0

 سد هنمح رك ىذلا عطول ويش لبا نم هرداذلا فنالا ناؤ ىد جلا هح مانام ىلع ١

 ماطخن ال كلذبى يمت بازوملا ىلياممةكمرتسا مطّطاهدرسئبا ةيعكلاراد ىنععرادحلا يطخلا |

 ىردزالا فيضوهو بذاكلا يهاب دع دفع ذك ينل وهلم ل ْ

©” 

 |هطح تم طخو اًموطخ كلذ كرتو عفر تدبلا نال عطى عنا اوبازرملا 4ك رفىذلا طخ ْ

 لبخلا نأ ةمطخلاو هلوق
 ةياهنلا هذس ىف ةطومضم

 حاصلا سن ىفو حلا

 هارر هاف مضلاب ةطويضم

 مركك م



 نارتو لاف ىرشزالا هلوق
 ثبللا ل_ههأ هيراسبع:ملا

 لا بارتوبألاقو ههوجو
 هعومم هأ

 اهك- لحرلا عسانا هلوق

 ةرامعقىذلاو لصالاءاذك

 حم مأ كدرضذااب

 مش سمسم

 ادا اللا سال دس 1 ل 2010506222013 يبا اما ا كلا هاا كر ل ا ا ا ا
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 208 رع هزل و 0

 ١ 000 قلد هاتفي ناكر ردا شحن ردة واعر مول ءامو تازه

 عدن "ىل_عللاق دنأ امعدهللا ىذردم- طاف حاوزثد د25 ةيم-طل اهل لاقي :عرد

 في وسنه ىإ هلدقو *ول عقلا ةضرعلا ىب مهلمقو اهرتكتت أ فو.لا مك || ىعدصطلأ

 همم ثااد_هولاك عوردلا نول ._ءباوناكبراحت نه [2 ينقي نعلم وطملا

 مكس نب ضعي تعم بارتونأ لاق ىرهزالا (مانح) نطبةمظحونب وهديسنبا لاوقالا 5 تعا 4 4 9 / دا 9 2
 و 1 0 11ه الس

 ريطلان نم برس ذمه 22 ىازلاو ءاظلا باف هءاجو رع ا ب

 هناصستلا( مكح ) 0 نول ارو ور وبا طلو ر رماه بلو

 ىلاعتهللا مكمل اثيللا لاك ىلاعتو هناك مكللا هل م 2 امو نيك احلا 2 1

 دار ىملعأ هتلاوةبر راقتمسامسالاءذهفاعموك احاومبكل 7 2 مىرغزالا

 ىععام-هو كَل او مك | ىلاعتهئاءاصسأ !قرن الا نيا هئامعع] ؟نماهنأب ناممالاانملعواهب

. 0 . 0 2# - 2 0 
 لعشم ىنعع لبعد مذ اهمةتيوءايشالا مك ىذلاوهوأ لعاف نعت ل.عقو هةىضاقلاو »ورك املا

 لاقي و مولعلا ل_ذفأبءام ثالالضفأة ةرعم نعةرابعة ملا ودمكَحلا وذ كا لدقو
 و هر ةه

 ريدقل ثم تدع ىعع نوك نزوح ل وتاعانستلا قاد نسكن

 ةمئاملا بحاصوولاعلام ميك اومعلان معلا م 18 لاىرهوملا ماع نعتراةورداغ ى ىعع

 تلون ولا لامك راصعأ أمكحدقو

 25 سو موو < 1 5

 مه 2 ااا * ا

 ىًامسصمكحلا هانت اوىلاعت هلال اك ةقنلاو وللا مكاو ميكنوكتن [كاواحاذاىأ

 228 * عاف ليلو محتمل هلوقلذكوأت دب اذهاهقفوالع

 اهيدارأل بق امهنعىي يو هقسلاو لهطا نيالا امالكرع- كاف ذاى يظر كلا

 مكحرد_صمودو لدعءاايءاضةلاوهقفلا رسام 000 سائلا عفتني ىلالائمالاو ظعاوملا

 كلوت رقى ةفالللا ثي دخلا هنمو ما ند 1000 طرعثلانمناىو رب وم

 ديز زو تبعك سس 5 ول سنشاعم م.م مهيذةياعصلا*اهقف رثك أ نال م ُ امم رامنالا ىف

 59-3 ءرهزالا لاق يكتب ىكتانأ نقف شيلا , هرخس غوتبان' نبا

 مب رش ىلا ثيد-ىفوريثال نبا اهيككاموعب ةمهستلا نع ىلا 5-5 نا راما 2 ساناا

 2 هدد 5 5 3
 امناو عب رش ى أب ءاكو مكملاوههللانا ل_بوديلع هللا ىلص ىلا هللاقف مكس انأ ىكب ثاكدنا

 و -



 8 (مكح) ملافرح « ءاحلالسذ

 1 ا هل ص 7

 لاَقةَمكحدَمَكَحلا ةديصقلا ىشعالا ىمدقو هتفطىفهتلا كرار الل 8

 57 ا نمَلاَعملاهملَقَدق د هم كح ولما قات 4 رغو

 ا ىذلا مكاو هوأ مكيلعو مكلإك اهلا ىأع 5 ل انفونارئلاةن تود

 تأأرق ساسع نبا ثديدح فر مكون كح رك ا مق فدا ا د

7 - 7 - 
 ه ه كب هو 5 2 8 7

 و ا هلا 3 نمل دمار سروال لصدللا لوسرد هع ىلع م ىلا

 و هد دع

 ا تا ٌتمْكَح لوة:برعااوهري-غىلار ةتر لوهسفت ةئاسم مكحأ هنالاهباشتمن م اموه

 88و < و و5

 ا لطغلا نملاطلا مسي هنالك اح سانلا نييك اعلا ل:ةاذ_هنمر تدارو تعنى ععتمكحو

 | ع 0 رار 6-: 55 0 5
 |١ ةموكملا ل ا ىعدالا لاق انش هللامكح م-عاوقىف لاه هنابلاطى ا نعىرداءلاىكورو

 ددسالوق همم وةنادلادر راهنالمادللا ةمكح تعدم .ولاق مالا نءلد>رلادر 52 23 1 5 0701 .٠

 هد هو

 ل ر ا ءابزح لك #3 امنا ”اروعنم ينتحل كح

0 

 1 ا روح نعمل ل- قولان رسلك اجر ىعر عرذلا تاروعن ءْث 5 فدمم ا ئنشملاو

 ا ءاضَقلام 0 ا ه2 م اب ل زارح لاذ ةذيح ماكح 0 00 هي

 2و رز ؟ 7 هر

 ١ 0 00 ههو ك2 م الا كحدقو كلذريغ لير هكا

 ءاضقلا مك |ىرهزالا هلع مكحول مكسوونقعأ ثاكم مئان مك كح كلوقرد تدم ىو

 دةلادراوعار .. ماجا 3 تر ذا را و 2 2 مكحاو ةغلاش || لاف لدعلاب

 َ اكيصاةتقا داك ى 2 900 هىدعم كتااط ةاورلا نءبوع- عل ىدحو

 ا اىءمنأىل لع كلم ع نط و اعدت ماجا ىلاَّثَر طرذا أ ارا هذه تباصأ

 هو

 اميكحنوكنتنأتدرأ اذادبر 2 33 باو يرهلا لوقا كح نك

- 

 اة عملاو مكس احلاوئث ىف ءاضقلاف كَل نم سلوان

 كلالا مدح الو كلا مز1 |تدهرئأ تكا احكي ثيداس د مكَلا ىلا ا

 00 ا ىهونبدلا ىف عزا ٌراننملاطباو لبطل

 ا انيس كالا انشا هئاثالفاتم- حلاة و مككنأ درو سحأ م مخلف

 ةموكح الا مسالاو مْكَضَق سايةلاو هيان روسغ ىلع عواطملا»يفءاج هملاج خزان كسا

 لالا ةموكح اير هدا تن .راَتعجىذاالثَو لاق موُكسلاو

 و

 وو كلع مكس ةموك فايدانعمو ناد عالا ن رمت مك 0 نيمو

 قوقاذك عارس ماج هلوق |
 ”وزههملا ندسلاب بيذهتلا ا

 نمةعذق هس ف كلذكو |||
 ناوردلا حراش لاهو حاملا || م

 نيشلاب عارشاضي ىوريو |
 ىوتناة عمت ىأةمدعملا

 ىرككد همأ



 4-0 #00 ع رع ا

 ىاذ_كنيزااموهلوق |

 كك هان زأ

 بطلا بالاك ثدهك

 هب 1
 صد هتك ها طاغالف

 ْق نول 2 : هلوق ِ

 تدل 50 للا

 1 نما فاران

 لطانلا عفش كي مون
 بارتلا تم ايصلا عدأو

 دارأهنال امكةوصت-هنو

 ها اكتو_ص افك ىذاع
 يو ع

 95 مد 286 + 'ةرو م ل

 مالكحو »لاق .وة.فاقلا ىلا هنمباح لولا نمل مل اوهو لالا مكمل للا

 مكسلاف هيكرأملاءرلاتاعجاذا لامف هْمْمْكَح لاعبو مكّمحاىأ ىلِْلَتقا لاقي لمءّتسم

 كا ؛ركلامككا مك 2 هود هت فلل -:لا ف م-هلوقو نعم 1 اة انا ااوككلا وأ

 266 ا 5

 1 1ك اور اهقلا يكل

 نبالاق هللا مكحالم-هلوقو مك 1 لأ م راكنال مك تو جراواو ى :رهوخلا ا امتمكسحلا ف ىذلاو لدالا

 مسمنال بْلَكلا ىلعاذ- من ”اكوهقئاالام حالو هللالا كحال هلوقةيرورألا ميكر هدي

 3 ١ فاكلا
 اميركا ب ىَدعق * اهنمْيزأاموف كف 1 لاك مكحلا نوفل : فاىل 2

 10 | ىرهولاح اص ىناذك 0ع
 نب ورعو قرعش الا ىمو وأ ناكل رة راهو م دلال هلع “ىلء سه ىف كلذ ءدامتالدقو 1

 3 وعمي ذلا مه فلافاعرسسكو فاكلا شب ىو ربونيمكسمللةنلاناثي دا فو ضاعلا || فاكلارم .كيهنا بوصو

 باس نم موةمهىرشوملالاك لدتلانوراتذفلتقلاو كرشلا نيب نورك ةودعلاديىف ||
 7 9 ا 3 3 أ ا زو>و همك

 1 | برحتاكو هاولاهونيهجولا
 ثب لت هةمو ه->ولا لوالاوريثالا نا لاق هس نم فداماو وةرسسكلا امو لاق لدقلا أ تروح ىذلا رمدكلاب هناك

 ١1 هس رسما مئلابو رودألا
 كيشو ه سفن ىف مككو اد شو أن ةددصو ينالها لام اهفصوواز رادةنااىفنا بعك 1 5 7 2 دو

 لومْداَدَكَ 3 ِس ىىذلا فاكلا تدب ا 1 !تممود ءاولانيدلاخ لتقل جرم هلا ) |

 ع ا ا

 مملافرخ ءالا لصف مم

 1 احلا ىلا :مداخلا كالو هم_كح هءفزاج اذا نالفلامىف د ال_:مكستحاو كلذ ىلع
 2# كراج

 ىربنباد شنو كاملا

 دسم 5. 9م ةأذو

 0 مكحاو كك نا هللا فو د»* انعء ءامداسقتاو هون تداقأ

 2 اهقدديت لك ا قون

 لاه هف:ف مك ىذلا مكاو ىراشلا مكاو هللام حلا ءانوعدىأ هتلاىلاانال_ذ

5-1 

 43 5ص وسو 14 00 5,

 عممالسالا ىلع تاءثلااو .اةخافرذكلاو لاعلان يارب و اوم <- كلذ مل باقذودخ الا

 9-5 وز ١ ع

11 

 منعا لطابلا ماذا بارا تع 9 8 وص ظوعولاو مذ ا

 : هالا مكحأو ميكس لد مب ك3 لددلاةمك لاول ىلا بو. برم نيشلاوه

 9 ثرادغلا همك ادقاح. كح ناك اذإ ل حرلا لاقيو كلذ نموهو لدا ىلعيرادقل فكس اا

 1 مرفأ دمك ما ءاسنلا ٠ 0 لدينا داعر ىاذه باعث ل.«ةساورو دال ن ةملا يكملاو

 لاقو امزالا- دمءاذعم ىف ةباهنلا غلبا د اح مكدع لجرلا مكحو ىرهزالا اد- فيرطاذعو

 مكحلاقينا كا طبغت « الون روقألا بابَشلا أب شقى
 - 5و 2“ و 5 5 و هي دو 2 ع : 9 5 5

 لاق ها: دو هل دى هرضيام نع ىهانت'ذا لجرلا مكسا ناند_عوبأ هانعمقةيارنلا غلب ىأ



 نو (مكح) مملافرح + ءاخلالصق

 ىلا ةفيصلارخ 1ىف هلوق
 ءاسنلا نمدفتلملا هذهلبق

 مةمظعك هفكملا هءاوص

 0و قل ةداه قومكحل اىف

 يىكك م عا ثاكللا طر

 سلا !! ىومال ءوقلا نع دع نمؤمةورلالزتيمك 0 ةمرلاوذ

 د مه

 ىلاعت هلوقو ل قوما مالا حام كراصو كساد ![تمكح

 ىرعتلاو ىهالاب هتانكت مكحلاءاحريسغتلا ناف ريبخ مج 1 نمثل عدن اآت كح أباك

 تلصق وتمسك هنانآنا لعأهللاو ىنعملا ولاقد_.عولاودع ولبس 'مارلا دلال لاو

 ا الانا ”وءاسنالا ة وست اوهللاد.-و ىلع ةلالدلا مداعتسان ع

 كالت رلا ىلاعتهتلا لوقف ممذهدلاقو ؟ىئنمناكلاىقانطرقامل_-وزعهتلالوقكلذ ىنع

 لاف هناناتمكحاباك رلا ل>وزع هلوقب لدّتساو لعشم عع ل.ءفدنا مكملات اكلا تانا

 نال انودوكلدانزو>اغاولاق اسمي د ضو تارت رت

 ل

 ند هعيمام» الك 61 او ىذلا مكحول عأوللاو لصالاىلادَر 0 اع نوكب تم

 ه ءنماىأ كداومك ا لا مكح لاق هنا ىج دخلا مءارب 1 نءانبورو ىرهزالا] اى داسقلا

 هورس

 1 د 2 نم همعنم ن ليوا داما ندد هذءامو دلو لصنا6 هاصأوداسقلا نم

 1 ا ل 0 دف ةبادلا عدتاممال ىنعملااذ-ع تيعستيادلاةَمكَح تاي 0

 ةم-كح مانعم كداو مك ام ميتيلا» 1 ىذفلا الود لا , رضا درعش نأ نع ءركتكودو

 لاق :نادشإ ا موك نع 1 نوكد الودكلمف كداومك 5 مصادا ا
 2ص

 ىأ لاو حالا نع ال_فمكَح كار ءالانءا ىذدر 1 سدلرب رمذلا درعس ىلا لوقو ىرهزالا

 8 مس وهم < 5 ع 795 < هوم

 ررحلاف يك هو دكا اوددع>رئ ان اهتمكح اوعجر

 2 أت امكيلع فاشأىفا 35 مكءاهقسا ومكه .:-ىبأ

 37 مو ميو 5

 امزالم 1 يار ءالا٠ نال -ع>ىر ,هزالال او ىل ضّرعت لا نم هه-هوعئنماو مهوفكو ,هودرىأ

 و ا

 يبارعالا ني اريغل تا صا تفهسيعسرلاة 8ك

 0” او د رام همم مكاو هَمكَح 0 رلا كح .وثومأ اةةئلاوهولاق
 2 هن 0 ا ىلا د15 يا د 98

 ىحمو كلذ نءهللا مك> ًافاهقاد_صدتلادرتو !توىد-اهاذء.فةبارقتاذةأسصاثربل-رلا

 - . 4 >> هو ع و 5 2 . 1 03 2 2 ٠

 : نءدوهىل- ءقو ماظل ع 5ع هنالك الاى راو دعما اكل 0

 95 همم رهءوم 95 2

 تك ادم 200 0 هدف 01 اونيرعلا تكل

 ةبادلا كن طاح ام ماسلا مكس 5 مكءاهنسا ودك ةششج نبأ# ربرح لوقهنموهد. ىلع

 2غصك111ا1-1ا 1 1 12120202727ريرييبالةللللل يتبب7ب7ييييلالللللللل 2 تتتتت>7>ت9777977ْتستاتلل

 كادوا ودمت ديدشلا ىرلا نم هعزعا مال كلذ تعم ناراّدعلا ايفو كد ار حامعل اقو ١

 (ريثع سداح برعلا ناسا ل هز



 (0-) ملا فرح »* ءالاىلهؤ 06

 3 ه ل : نا 4/17
 قوالا ىدا نمامْثد دا ىو هماخب ىأهسرفةمك<ذخ ا انأو ثدد-هلا ىفو ماكح هعجو

 ا ا 1 ير ديا ل ا
 اهيهعد فينا ىلامدهنلاءامناف ةئيس مهاذا ةمكح دبع لك سار ةءاوريفو ةمكح هتيسار

 امو هيك ارةفلا نءهعنتدكّدحو سرفلا ف: ىلعنوكتماعللا ىف ةديد- مكاو هعَدق
 7ك 1 2 90 ن نشا ١

 عنمتاك هسأر ىف ىه نم حنت اهلعج سر لاب السم ندا ناكوةبادلا منيذسخ أنهما تناك

 ١ اهذخكتنرعلاتناكو همكح هماعلل ل عجةمك_1انهمكح اواكح سرفلا مكح و ةياذلاةمكلا
 و 520 5

0 0 1 

 مل

 ىوربو و كو و تايتللفذف قبلات اقل تاك كيك أدق 7

 عمه فنالش تمكح ادق ى دن ناو لاق اجب نيتغللا ىلعمابالاودقلا تاك هموت

 0 0 < سرفو ىر*زالا نيلوعف م ىلا ةءتمش لو ذتلا

 7 389 2622و ا < ءلدباذد لاقت مكحادق» عءماوردق «اقبالاودقلا تاك هم 2-0

 5و دع

 1 الاكل الا مق نوكت يكملوا نيا ناو كح ا ا

 هللا عفر عضاوب اذا د دمعلاث ار 0-1 دد>- ىو ةلادوه دما ارى 1 هللا عؤروهه>ومد_قم

 ةكسال و مك ا كاعالف وردقى 1 هلز اش هتلزتموو را

 ةفغص نمنالزازعالا نءةباك اهعْقر وماجللا ةَمَكَح عضومن ءراعتسم هوجو لفسأ ن اسنالا

 ا 1 | رللا شرق ثر دل افو ىرهزال اا هقذةنعاشلا ةمكحو هسأر سكنت لملألا

 ا اومف نانا حرية وعميد هي سد دآَىلاتاحا ارا شرى ةموك.للا عمو

 نيشريغا دبع 0100 تالق لود تايمسر أ ا[ سايقضوسعلا لطأ 0 قيبامم

 دقات مهدت نق نينا اذه عموهوو رد ًاهنمَق تناكةحا 0 اذه

 ةموكملا 0 2 ايتاامو اذهور رح حورحا نالر خلا ىف د درس عح راخلا ىلع بيف دوق را

 |او ناك وامدكحو امك سواح اومدقو هلع اة تاحارحلا ش هرآىءاهقفلا اهلمعة ىلا

 ناتلسقامهو“ اوك تح ىتمأن مرن 1مل هع تدخل او نو لان مىسولأ مك

 مانكا ف ىأ راذأ 2 عجلادابو :لا ملا 5 لا (ل- )نرثي لدرءار ونمناسفاج

 *# مالتامأ 0 م رامي وحل »* ل ورا وسطا

 مونلا ىف ءاروأ اور هىأردنع دو هنع[دو هن لو هأمعت : ا[ ا[ ومالنا أورو

0 

 رويس بسب



 17 (ل>) ملا فرح »* ءاللالصق

 ماك < < سديأى) وس

 تي ” ا را مهثددلا ىو

 ىبذاكلا بدك ل.ةنالاقانذاك ١ ٌورلائدااذا] ل-كرىأ ًاراذا فلا اك لاقي َ را

 دق بة عشلادذ هيك ةوهدر وهني وق ها 2 طق ىف هذك ىعدي زبال همانم

 هللا نأ ديما مر بذاكلاو اموال نوكسالومنلاوةوردلا نمءرسةقداصل !انئرلا نارها

 دكا 3 :رفمطعأ هللا ل بداكلاو هااهطعبم و ةودذلا نم ءاطعأو .ر لام. ارآماعت

 هللا مان و رلاثيدحلا قو مالحالا ىلع عيا طرزان وق اخلا ىلع

 [قر 0 .ونىمئانلا هاربا عقر امعمل-لاوان وااو ناطشلا نمرلشاو

 تاع[ داوق هئمو جييفلاو رشلا نمهاريام ىلا كاك نمل كلر ريخلا نما رام ىلع

 مضلاب مسا ىرهوملا نكساورللا مالم ور ا لمعتسي ومالخأ

 لادا هد اع كو دكت 1 و ورانلا» هاربا

 مولخااهلاتندعمال « اهم ودك وش واهلك

 نالاقو ه-يلعدهامتبلا اذهو لاف اه ا اي لجرلا لحد قلاش

 قو ف اا مونلا دوو عاجلا م هال الاوز للاو نيني

 ' كم ١ ل لعفلاك لعذلا 001 وغلم لري زعلا ليزتتلا

 0 ولالا علب ن ملك لا حادا ارآمهلاوأ لاق ةدزملا عب 28 0 لي نمد ايتن

 قعوهامنا ملاح لكى لع بجا ودعجلا عون لمعلا ثددخلا قو تسال رلا مكس هلع

 ا لالا 5 كرد غلابعأ/-ةغقب ا ل او مدن غلب أ م غنم

 رب رج لاق انهما هيهات مارب زعلا لي زئتلا ىو "مول و مالح هعجو لتعل اوام“الا

 ىبسي رشتو ىذعن 0 5 مرد ماوقأ المان رمل

 مدل مولر ميل رحر ومهؤاأحم و او ردادملان سعاد ذو مديسابالا

 لاق لا فاك لو اوس لو هذعإ اوال راسل م تلابل-وءاآلو
 5 0 0 مهدو ق بكساو نيندال 3: َّ

 هللادمءّلوق را مم ًاراحتو

 اد اهلعاب ىلا * نانرودلا ىمْرحا رح تانك لا سقيا

 ىدعسلا لم ا لاك ئهلَحل امد

 طظالغبايثم ان مالحأهلوق
 مالح ا هذهو ساسالا ةرابع
 لهالوةبذاكلا ىنامالل منان
 ةططخظالءبامث هل دملا

 لاق ئانمالحأ ى عمل

 ةديرحنارزيلا دعيت ادمن

 ٌمانمالحأز 2ئانايثدعيو

 دب تاديدس افت ريك لوك ]وعد

 سس ىفاَدَق نار زيا نيل ىف

 نسلق دلع رة رملا
 : اهديو 2 قداح رذلا
 هعجحتوسك هأ باثلا



 مملافرح 31-3 ءال الدق

 سدد هما هدم

 محملا اوهدصساو رسينلا ىذا * تهب ى ىح لي ارودضاودرو

 | اد تام لا تجدحفم مام رعأ هلل يقول ايم 93 نما ىذلااوءاطأىأ ||| ىذلا اوعاطأ ىأ هلوق

 رسكلال جاهد ح >اولوةءااو بابل الاووذىأ ىب او مالسألا 8 أم كم يلا ةعاججلا هذهزملا ليقو لكان مه ىهأد
 2 نأ سانملاو مكحما ةرابع
 ءانإطاتداواذاثأر ا تاحأو ءالئقءلاراكشنملذورومالا ىف تيتلاوةن" الا م 0 ندمدن "كو مهلعي نما وءاط أ ىأ لوي

 ظ انتقل تاسصع ال ىلا لاعمال فرار لسلا 1 ماتم ميلَاو لو
 : هيشعو ]1ك اند ره اهمل> لمقو

 ١ تودلكناانعت هلوقو هسيلا هنْسوهفارا دما ا هج دالو 5 دا . 3 لد

 ىذلااوعاطأ تدملا ع
 لهاجلا هيفا تمالك ال6 مهنا نعي هناريسفتلا فءاج ىرق زالا لاك 3 11 الا 1 للاب مهرمأي

 لحرلالوقينأ بر علا باس دشأ نءاذعةفرعنبا لاق ءازهتسالا ةوج ىلع ولات مهنا لسقو ىجكد

 لحوزءهلوقدنمو ةيئخن شانإ ادنع : يلح #فادسنعتن ئأ رياح ايدل ويمسا اذا هبحاصا

 ا اا اندم نيله تناول سة دلطعو لع ى أع ركلا علا تن كنعد

 رخ اوه ليقو !هتممذضلا لقو نادرقلا ن مةريغصلا هَل اواهد_> او فرعأال لاك ماسجالا
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 3 .هقنالاطخ اذه ومدي سنبا لاك راحل اءاملاودىذلا ميجا عج امتاولا ناحل ءاملاالا

 1 فئاعتو ةمث 0 لا ىفةفلراحلاءاملاو هئذلا محلا ا عج وهاس او لئاعق ىلع عمال

 ْ تناك 0 ا ىرع وحلا 1 ءاملا اوهور هلال تس

 ة©#مدم ل عوض
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 دقوا هماجف هما 5 انشيعلامدعب دعد رب قد
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 ةوقوهواماجسض دينا رهو عزتي قاوم ماتا نقو كر اا

 دادهت و فلواعلا 1 5 ا تع تل اذا

 ا ءاسعسالا ل اوهو ا 3 ا دمع 1 ثمسامعذلا ماك اوهدسنبا لاق
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 لوقف يدا نعيبارعالانباتلأسسابعل اون لاك ريسكتلا نماضوع كل ذاول ءجرمسكي ل ني>

 ماهم صغألاك أ « اًمْزةُتكوُباَتلاَعايو 2 رعاشلا
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 مجود عمع أد اان * ةرطقماهل“ ءاسعلك
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 مواسي سال نمت ا الا ترم ارا دعا
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 ثردد_-قو كومد_كن 6 نونكفد مامن ناو موزا عت دقو اهوار ذا كلذك ى ه
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 ىذلا عضوملاود 1[ خو ّ ا لل تي دلل فو ناكدام امام كس[ لاستمل ٌّس
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 0 5 هةموو. 020 يا , 4

 مهنا قام, ثحجو * اهاعسمو صولا دمصد

 اسرففدد رعاشلا لاك
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 لاق قالطل ادع يشاع ارجو هديل تدب مالغلا مج ودحت لع ىأ

 امم تازوهلا ٌّسِمَمَه 7 امدعباديّر تدعو ىذلا تنأ

 كارعالا نبا دشنأو همأق ملط مه ناك امدعباديز مام سف نا هلذلو لجرا ذه

 ليلق ظافملا باعصأ واظافح 5 ةنعطبقا ارا لب .ةاهتمدو

 لفأنإ هترطش ىف لوقي تاكو اس اك 000 لاتينا نعرمش ود

 نامضسلاو ىرهزالالافو علا ميمصلان ..موهواعامم والام ىذح مهأق امهاندلا ىف سانلا

 فوع نبنجرلا دبع ثيد_>-ىف هلوقو اننا صو ةلل ىلا ملت ةوقبدار

 6 قالطلاد_ءب اهباهعّسسى ًالهأنا اهمجءادوس مدام اههدقدت عاق الط هنأ هنعهللا ىذر
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 دارأنوكينأز و<يواهانااهاطعأ ىنعمىفهنال نيلوع_ةمىلا» ا -عو ممدلا هعمل ىعست رعلا

 هلع 1 ١ قلطملا س ل امَدَمَلا باش ”ولصو آو فذة اهباهمجت

 حصتتلا كب اولا لش ناف 5 "صبا قع يدنا

 نم ماجا هدم امآجلا عجللاو ىتاةماجو و ةةالماج نرعلا لوق اوقترتاطةماخلا ىرهزالا

 ىعدالا لاق ماعلا ىه ت توسسلا ىف نوك_: ىَتلاهذ_هولاق توسل فلأنالىذلا ى رلاربطلا

 اههايشأ رةتخافا اوْضَرَمَعْلا لْثم اق وطاذ ناك املك ماجلاامأ ولاقى ربماجلا نهبرض ماعلا

 لاتءالو عاج عجل اواهوو ةماهّتلاو: لاك ثنوملاورك ذملا ىلع عمت ىهو:#ماجسهندحاو

 نالاجب اولافأك نيب رسوأن ي_عيطةىعهنا ىل_عف *!راطفاعقوةرفةىناجس * هل اوقامأةمادترك ذل
 - 5 ٠

 ل ع
 ب

 - 6 5 و 5و

 لاكن وصال ذ امن اذه قدساو ألا 2122111 !اعاق

 سند

 ندناف رح عجاف مسهل تيقيف فلالا اهنمفذ_>امهتافانع ماها امأفرالادب رتىجلارا+لا ىف

 22ج



 14 (مج) مياافرج « ءاللالسف
 تزل 191113 تت و ا ط1 271712177777722 1

 ٠ فيعضتلا ل قثلكل ذو تدئطت تننظت فل ]وةنا6 ءابسملا ن ملدبأف فدعضتلا همزافدحاو سنح

 | او هدرز ردو عام ل ىئاشلا نءاعرعتالا ىووو' هتك فور نع لقنلا فديزاشبأ ماو

 || ةيشحووأ هنا 1ةقوطمريغوأ ةقوطملخب انعاو هسا رد ىعابدلا 30 راما اه لي

 || هقلخدت ذ قوكطاذناك ام ىلعالر دو تك ا عاعتاوماجلا مسا فانا لعج كره ءزالا لاق

 ارسل 7 ,ئحاس كاد ترش 0 وةيلهالا قر رولا

 أ ماج اولاكا عر و متاحتو تاماجتو ماها عجب وهلكماجلا توصردهل اوريطلارثاسول فتاك |

 ظ قدز رتل لود شلل

 ارامل اذا قي رطل لرش ىلع» طا نيل

 اراطفاعقو رسم فاح * دامو بداعش ' يرطقاسُن

 دوعلان اوغلو

 انا ودار و افا“ ع قادتلا ده انصاف ر :
, 7 

 ظ اقلاورح ِ اسوئىرامقلاو تخاوُدا اوف نمقاوطآلا تاوذبرعلادذع ماَجلاو ىرهواا لاق
 أ| ىنف+ نم د او دنا ىلع هل داما ءاهلا نالىنالاو رك ذلا ىلع عقب كاذءابسشاونيمثارولاو
 ىلالهلا رون د لاك ماك طولا طعن نا اولا اهنا ةماعلا دعو ثدنأتالال

 كروت َداسْسَ ءاةناسلا قولا اذه ادام

 ةغباملالوقىفىهدالالافإ 0 .رئانههةماحلا و

 ٍدملاد راو عارش ماجتىلا * ت راقد لا ةقنركام ما

 الدخل اهاوقدلاى نتالااطكى اتالم

 ةيمئاطتلا م « هده صأ و * هدسماجىلا 2 هملماجملاّتيل

 || يرتتوهو ىدحولا ماج اوهف ماسلا امأو اضيأ ماج توسلا ىف حرمت ىلا ند اودلاولاك

 || فلاي ىذااوهماعلاو ىريلاو »مالوش ناسكللا ناكو ىجمدالا ل رئادمل اريط نم

 | لاو رجمألا ماهللاو حرألا ىلارظنلا هبه ناك هنا عوف ص تيد ىفوريثالان الاف توسلا

 ١ ميملا ةف فخ برقعلا بو رسل هرألريسغتلا اذهولاه حافلا وه ءالعلا نب لالهلاع ى.ومونأ

 ا برت علا مسسل لاقي ىارعالا نبا ل1 قدرك دنس ىوذوشل الاف نك نعلن
 هم و - هو 5 5 و -”

 لاقردصلا انو باج اوذوح هلص الع عديدة تلازيحال هريغعود-جلاو

 (سدع سماخ ب رعلا ناسا 5-8 ( ١0



 ه < 5

 اهسقراهارك ىضقيال ابيت اهردصةماَجْتَعلأ [تسرعاذا

 خامتلا لاف ةًارماةماسجلاو

 ديلا نام السعة سا 5 اهللودناَك ىلا ةاستفلار اد

 ديقانعلا برغر || عفايز 2 ةيعال ىهوامم داما ىف

 «ناتماجتمينيعن ”كءحرؤملل ىرعزالادش 3 "اطلا عملا ان هةماجلا, بهذ نمو

 خاممتلا لاك فورعم عضومةءاجتوثانآ آرهىأ

 ياها انرا لك ىلع . ةماجرومرول ءاهسورو ١

 ولدا اك ةماجلاو دم يقتل رصقلاة اس ةماهلاو ريعملا ةنادغتس ةماجلاو لامار اي ةماجلا و

 لالا عارك ماج و ُّصلا ف اما ةبالآَد ةلحةماجلاو "لسجل آمل لاو

 عارك لوقوهوهد.سنب !لاق دحاولان عانوا لاقل ارك سيق لبقم ةمدجا متدحاو

 دشنأ عضومة جو ةسجوا رام تناك اذ اهمال وا ارك ىألالا عاج دصملاذخ ألاقي

 تهممتمعسا الفك 21 مك عابسلاب رادّلالْمأ لا

 ٌضرالاو ٌتالثااونيتليالاو هللا ضرالا فدو ة:ضرالاةق الاه 2 وس ةراجة للا لمعث را

 عملا لشمال 1 را .وةينادّتمن ريش او هل 01 نوكنةرانخاتدق

 للقلب سا كلذ ك اتننتدنتو ض د زال وع اب راو مالا اهءج ولاحرلا تورو

 ورع نبقي رطو جسمي ةرادنب لاس ىلا عضوم ماجحو ريثك ل ابالو
 ماج لعأ حاملا ىنبمَشا كك نيتلاب تْووُسناولا

 مارب 0 ا ادا را

 اولا قمار لات ريشلادبسلا ماسلا ىرهزالا لسحر مس ماو قاومت

 رعاشلا لاقءاسعاهلا تيفال

 سقماوقو قريش ماج « ىلاهلاوخ أ َنيمَركأآلاٌنبانأ /

 حاب و جامو ماعجو ماهم هلاقفئ نك دنعق بأم مضعبل تلقى رم اعلا لاك ىناعللا لاك

 لحجر مسا 3 ذل ارق وج الا نمدغ زب يوب ىحدحأ مع نم تاو ئث *قسل ىأ لدير سا تقلا رناجسو هلوق

 نمهقاةّدشا ىلا بهذيدوسأهنظ أو لاك كار عالا نبا ءاكح نولا ولم نم كا مءاجلا خبات و || همقروهمشملا ل مكتلا ىفلاه

 هتك ا اك
 ىىيعم

 رفء-ن.كلامدا اراجو كلم ا|اذهوهةمومد ةموجأ اراجاولاوئشن سنلوداوسلا ىه قادتعيلا



 61 (منحا) مملا فرح * ءاخشلال هذ

 دنع ىاريع_ثلادنعهلوق ةمسجلال قو محدقو ريعُشلادنءن ودول | توف نطو مشق ةيو اعمودالك نبا

 مالا راشمداف ًاهيلط ا ١ شع و |
 سو : توصةمدعج ثسلل لاقو هبسفلي نيعمسدو ل ملا قرب م ارعودجدع و

 #--مهممسو- يم ه2 2110 7

 ةمعج مدجو ا مدعو مده لاسقد 01 .مطلا تود نسرفلا كوكو ىلاعلا توا انودنودربلا

 هيلا سن مساق هفلأناكىذلا «بحاصىأروأ ٌىلعلا ىلطاذا هئوصة باك هن كى رهزالا لاق

 دايس ونلا وسم ىرهزالا 2 5 وبدأ *ىيعالث ندا فو

 وسال اا ىخمالا داو مينو معخل اةقشحو لاق ةمحجم هد حأو تم خل اودانسلا

 م-اجو ىربنبالاق «امخ هاا رسال امنوا ةرتنع لات ة مهلا «ايا4 لاقيدقو

 لاقو مليح ةفو رعمةناتكتر 1 35 1 و نات 0 بلا نمنول

 000 لا ةهلاتو مدع لا 1و نهعلا فارطأ محاماة سه

 ىئامسللا لاك رئابط اءيجيمعتملاو مخجل عارذلا نم لق نوكي نسخ ٌبَعزاهلءانملا ةرثك

 موعدلاو ماها نلقئ م قانا يقاذالوةي ىهاعزتن ماس ارعا عمنا ناسكلا معزو

 لطخالا لاف ماشلان عضوم

 روصلاو مومصلا هود هنن ارو «امتم ب نظل

 ننل نع كبلعت ورز ئراوألا 6 دولا لامجلا يماكلاوةيدابلابل بح مسا موتو

 ( متن )) ةقثوهو هريغل فما ذه عمسألو روصتموبأ لاك ةم .ودلا مها لاق هنا ىلارعالا
 ه٠ مه

 لدم تسي لاقل زيان ابرق سلا

 «و- مسد هم

 مَ ضافرأض رالاو ىصَكاَقإَو 0 2 هحبورفنأكن اد بدمع

 نع ورك لوقدت موئربئالاق

 ل 201 وه تع

 تاضءامملا نما ةصّشعر 3 35 6 :رطر دم ىلا تعبر

 ىدءنبنامعتلا لاقو

 -9 .7 : و يل

 محو ماني نم قنا 3 الم احنا: ا 0

 برؤذوأ لاك ةرضخمهدنعداوسلانالدوس باعت مانطاودوسباعمليقوباعن نا

 2 مه ؟

 خد رام مس تاج 03 مليار لكورع مأ قس

 ىارلا ات ضرأ مسا حسوداوسلان مكيد رقةرشاو رض طل أنس ةدحاواو

 رد اًاروددنا تنم كيغانت « منح قوق نمءاردتلا كنك



 هز تشيل س اان ا لل نشل يل لل ايبا كا 0077 ال لل

 8م طاراوب ىهدسم و ألام م ا 2 راح مز وياكل لم :لانا يا

 3  ءاملا ندا التمال منسوب هلل لمقو ىرهزالا لاق بنا دملاىلا ل ٍ

 مم جب ةللالااجف لطالما رضخ هن 0 هرارح مدخلا ةيابن :لا فو ةءولمملارا 00

 ةدشلاع رمشتابنال اهيفذامتنالا نعىسمنامناو هسا هتدحاو هم هاك فرعا لوقف مسا

 اهلع نم عدسه اهنع ى-منفرع_كثلاو مدلان كتي نيط نمل معت تناك اهنال لقوا هنهدلجالاهيذ
2 

 نر مأ ةمدن اها عما يندلا لسحب مدس نانا صاعلا نبا ثود#>ىفو ه--ولالوالاو
 و وهو

 فصيلاه قورعل ارجر دش مدلل ا( مدح ةريغملا نب ماه تنب ىهو هنع لنا ىذر باططخلا
 م8 2 #ور يد.

 هيل م هلق كامداكلاو مسا مدحة د -او مدد قورعكاكمردار جو البا

 رعاشلال ؟ةفئاطلا لاق وةعاجلانامْذدملا ىرع دوما( مذنح ) قاوسلا سنو قيس

 اهباطو ْتباطموللا نامت اذا 7 ادعلا سن هلا كورا لانو

 م5 5 #0 62
 ه البو وماهب امو معو + هب دور لاف ىاألا كد ثكةلبالا 5 موضحا عطا موكا ( موحإ)

 لمرلاو ضو اورصلاك همظعمئث لك 1 -واهدد عد ناريغنمةريسثكلا لبالا ىهليقو

 || ضوملشأو همظءملاستاةمْوَسو ضضوخلا ف كلذكو رع ءامركلا ف عضومرثك اةمولاو
 * ولا مولا فَنعرك اذا تح *ي0 وراىربنبادكنأو هريغوءاملاو لمرلا ن 0

 ثيدجفو ءاملالو-موُك ومودي رئاطلا نامودناموداو ىنامعللا نع هنرعءاملا ةموحو

 ماحو اح ىو رب وءاملا ىلع ايبا لع كو ارق ىلع ماحالإ + ىلوامرسع با

 نمهلوحروديناك اذا وأوءاملا ]و حوح نئاطلاو ءوداناموحو امر تلا لدعرتاهلا

 ثيدسحفو رادو انامووامو- موك ىلا لوري غور اطلا ماحىرهولا شطعلا

 هدر ءامد_عالف فوطنىأءاملال او موت ىلا ىهةمئاخلاانماهبمحرامهللا «لةستسالا

 || اموؤحوامامخواموحهيلع ماحد قفا ع أ مار منك كلذك اموحءاملا لوح ل بالا تمحو

 اج شاع موو اوس لل متاح ناشطع كو عجب ل قو عمل مس را
 ةدمعْن ةمتلعلوةىف جددالالاكو نا روع موت ل نئانملا لدإإلاب نموها عصالا

 م وه
 موحةيئاحاهيابرأن مع 5 اقع “ال 517 9

 لاطوتا ههنا رودتاىأ سأرل وحنا مولا ونكتب لاقو : ةريثكلا مولا لاك

8 

 داعم ظلغناكم ةناموّلساو اهعامد سطع دا ب دد-ملاىفو ىَتطَعة فاح ماهواهُكم

 اا

 ههجو
 ل



 مملا فرح هي ءامناوءادلا لصف

 || طخ ئرقو جالا درا ل-مسلا نم ٌتامْوَللا ةغينحو: لاهو نيماوَحو ناموس عجب ا

 || اهنكلو ةنوزدسا بدط أى هو لايما نيب قثاق_مةناموحاهد_تاوناموآسا لاك يح فالر 3

 ةطبتو أ لعن نيح هنودو ل-هرلاقوفناك امورعو ؟لاقو قرايأ الو ماكهيأ س د

 تانئتامودلاو : د املا ةظيلغلا ضرالا ىأ ةنامو .وك اء سنا شأن“ اك جدمدخوش يد - قو

 لاق 0 نابوتلا حبأ مرودئمو لاق وا ان

 1ْ ل اح مالغلاقيثادوسلاواوهو مال هلق كسا رنا اا و

 شو روث فيدل لاق عضومنامْوَلسا واحباح

 لاقل َتدوحف» 30 7 ادرك ناموس ىرب مذأو

 ١ الولاق ا ةيكر راهالاد نذل كنا ارطأنِماَقَر 1 ىلي عساو وحى دكرتدر وىرشزالا
. 

 م احن هنالعقوأ نم ملاعوف ناموا ىردأ

 م ص

 ْ كايعلل ان نعةريخ "ال امانخوا مَ همي همدَح ع ( # (ةسصلا الن ابا 0
 ودك < ١

 ْ الواي با لول الد؟ كالا لعن لاو اشاااوةس ةلاملا هد مكر ميا ال

 ظ مهبولق ىلع هللا عبط هلو ةكوهم واق ىلع هللا ع زر زعلالي زختلا فو عبط هلك ؛ىئهنم حرت

 || ثلا ىلع ةيطغتلاوه رد اوةغللا ىف عسطو َحَح عمق صساونأ لاق أيش ىَنال ولة هلال

 ىلع نار لب الكهفواهل اق بواق ىلع م العو لح لاق 5 ءثل_دبالنأ نمقاَنمتسالاو

 ىلع عدكهللا اشي نافل وزع هلوقو نوم_سكياوناك اممجبولق ىلء ىلع باع انعدم ممولق

 كمت ىلع ظر رمت اشي ناءانعم حاج لا لاهو َكانتآ امك هنئا اشد نإ ىنعملاةداتقلاك كملق

 ظ ماع | لثممساوهو ةئمطلا ىلع عضوب ام ئالناو ايذكمقنا لد ومها ذأ ىبعري#صلاب

 ْ ١ اعلا اوقوساَكَلا ىلع ه مدي ىذلا نيلطلا مالا 3
 7-2 و 04 9 2 - هم

 ماهيلعو اهزربأو 3 اهيدوويفاطءامهصو

 وه

 1 اضع مكاو عسنملا تاو ضو بة ندع ض قو نطو نم نهضت ثم ةمو خش ةنبطاهيلعىأ

 ا نيسيؤلا دايو نوال اج را ثيد_-حلاىفو ةسكيا اعني باك فاما

 ١ هوبات مال تاهل وضارعالا ونسبت «مقيت لا هشام مساطر

 | ماتيو مانالتاوئاكا وهتاخلاو حمانا كو هوان عفتو هنطايىاسعنيرظاشلا نيو

 متاخللا د عأ ناو كلذلهلامعّت_سارثكت عياطلا بافكلذب ل خد هيت ادو لو أهلك ىلا نم



 ماّسشْنا ف ىربنبادثنأو عنبطلازتغل

 قسريغب ىاتْبَخ َتْدَحأ .٠ شل ِبَروجباَتاذدنها

 ءارقلاهدشنأام ماتالنادهاشو لاف » ريمالا مايا عوأ + رخ - 1لاهو لاق ىناناخ ىو رنو

 لوقع ىب ضعيل

 انداب سعال 5 مد * اهداص موديلا هنددحام ناكنأ 1

 ايام ىَرعَم ٍماَناَتا ن هرغأو * ةورفوج مس نياراج بكرأو

 قنكيرشاو لاءافرسك تاجا يدا نذلاَ وسس لاهو ميتاوسو اوس عجلاو

 ترم و هس هن 2 هيام انا 0 وس نأ ىلع لمادا ذ_هومهمالك

 هتماش عارهاميعذاذا هلأدب 1 دال 0 توقام ا عدلا ث دخلا ىفو هذا, نءاسو

 هناثددملاىفو هقةلئالطنوكيتأ تدخلا مصالي الاو ريثالا نبا لاق ناظم

 7 فيت لل ناكو ةجاحريغ اه سن اذاىأ ناطلس ىلالا تاتا سل نعىنم

 هش اخ ل ء لح .ر ةءاحهناثي دا فو بّتكلا َمَدَف ل ا

 لأم ديدهلا تاق لاق و م | منال ماناصالا عبر ر ٌكلنمدجأ ىلاملاقف

 ممَحنالف لاقي وراذلا بادعأ مسني ةارافكلا قر نمناكةنالرالا لأ يلح ََك .لعىرأ

 ىلاهأرقاذا ثارقلا 0 كري-غىلع كر 0 كنعضرعأهب أد كيلع

 هتمقاع هتماو وش لك حاخو ريجاتا 0 نلا مح مديسنبا هرخآ

 حاح .:لاهذشنهلوقواهر رخآ ةر ولاهم يا وللا تدعو 0

 اولا جركل رس * ستان قيلت نا

 قماح رفا لي رتل فو هزخابو رشم لكم اتوا ارارطضا تاو لاقت عباما
 ىلا زر كم هسطاخىأ هم ةََعلاقو 21 هءارهبود_تامرخ نال 0 ا لئتتم

 0 لاَ كمه زمءانعمد هاجت لا و اذكمطاخ كسمهطلخ بيلا ومنةأرملا

 ا قتال مال ااهيلع ىلع رق رفلال اكو كسملا ما مطبق 12 ا و ةمقلعلوق وق نم

 مادلاو مامن اوءارقلا لاق هرخآدب تاس متت لل عجارامعا لونة أرملاّتن رام لاقو
 ا ردصلاماتلاو مس-ال تان نأأالا ىف ملا ف نادر اشتم

 «# 2 ةمس م

 عاملا قالغأ ضفتي * ع اد ذح نايف
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 مهد أناوريسفتولاق عابطااو عباطلاركو وهل رالكلوقماع او تاتا شمو لا لاق

 8و ١

 ا موئاشو مهتئاخو مولا ماتخوهاسقأىداول ماتو ك 3192 ره اكواد يرخاد ١

 ديلا _ مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلعءاببالا تش سو هيلع هلا ىلصدمتو ىناحللا نعمهرخا

 ا دحأ ًانأ دس مث ناك امزيزعاا لد زثتلا فو ل_سو هيلع هللا ىل_ص ىلا ءاسمسأ ع نمماخاو متاحلناو

 ١ َياحتلا لوقو تاو رق دةولاق مهرخآى أ نيدنل اخو هقلا لوبر نكلو مكلاجر ند

 ْ اضيأ بقاعلا هئام#أ ن مورسكف ةروهشملاةءارقلا ىلعءإ_امنا د اخ ءايبنالل كرابم 5

 هما نبدي ردلاك ىس>ىأى مت ىلاطعأ ًاوءاسالا 2

 ىمتح تل امقام لع قاطعا 1 * قر رك (لقتلا توعد فاو
 م

 ةهمسضس 9و ةمرلل سوم صر

 1 وضو ةسقسلو اسيل حواس مو مطر جل بْن لذ وعد

-2 

 ا ا ارك ىو اهودسىأ مهعور ىلءاومتَسدةو تلاع ساد هنالولرسا ماركا همنا

 ا 0 نالوقباهنوقسس ات ردملا رجب ىجي داب ضرالا رانك ناماتلا ىف اطلالاق

 1 00 2 ها 3:0 0 3 1 5 0 ع 7 0
 ْش هنالرفاك عارزلا ل_.ةكلداو هة.طغترد بلا ّمخوةطغتلا حلا لصاور ودنه والاف هيلع

 || اةيقرامست عَمْتلاَن دعا سك ماو نال اونا وبارتلابرذِلا ىّطغي
 ا 0 7 كر

 قدر تدان 2 1 تارا مارق ع ء؟ةيواسع طن صر قا عبد نمو

 اهتيمظن نماسثدلا قالا هلوق ١ صول كرمان اهتديظن . ءايثدلا ةقاحلاىثأ ال سودا تاحو عدسقتلا نود علك

 صنوهولدءالاب وهاذكه
 وو 8 25 م مو

 ل ا كدت ىلا ةزودا ماو را 2 تو مانو مااحد او ليلا صام

 سود هك || ُ وم : 2000 7

 ل را نجمع ناسا اممعّتمىأ متن احو ةيسرافلاب ملا ىلا مق س الأ

 ا 5 ا (مخ) 02 تسل (منخ) ملعأ هللاو ىساجنلا

 نذأو فرات ن أريسغن نماغوةونذالا س أر ضر 0 كب رخل ممكناو

 ع 7”- 5ع
 منح اونا الار م مدس ليقو كلاس رعمتج أفا أو مت أ وهوامدَح مح دقو امس

 ماتسو ماتخاهد-او هلوق
 قىدلاولءالارادكح

 ناككافدحاو سرماقلا

 بودمملا ىف هلثهوملاعو 3

 نانعال_ةنةلمسكتلاو |
 ش مص“ ما تفارعالا ا

 عفترملا اهلا مت 3 الاو ب مثخ الا جيفصلا حي ندتوملاب » حالا وقن مصدر ءلا ف.سلا

 ةغاملا لاق ظلغلا
 دس م ه2

 كاع ااء "لمدناكم زيهم 53557 ”يممصسسسللا
 ا ا

 ا ةي ةضل رعل#بقوس ًارالب د هكَض رن اا ءاغءاط سنمناك انما

 ىثعالا لاف ءايثحترد و مخ ار وللا روثلا فن أف رصق



 8 ناي ظ اا انه ديب ' لن تيا اي الات ا

 مما فرش ني ءاكنالصف 55

 5 ت07 2 0 5<

 امدح 4 بلاط ,رهظ ىلع * قرفونانقلاو لخرو ىاك

 م هطاسناو 0000 احسب وبتكون انظرو انعم

 5 اري ةزح غنم مخ ؟حرقبلعت ثح ”الا هل-ةمولاف هزانتك الح 0 ُت هنو

 متخأوةماتخو ومحو ءنناللاقب ورملادربالاوه فأر ءالانعا ا

 د هو

 ىدعملا لاقو اطَرممراص وعملا مس دقوءاسمسأ ااهاك ميدحو

 الالم ناار ضخأ ةيداصو 5 قم مثواعمْت د

 دعمت لاقربطتملاٌلجرلا م .لايمراشللا (مرخ)

 متاحو قاومويلا ىلا د 22 لو 3-3 لدول كذا تابت تيسلو

 مراشملاةانهلا كلت نعدصاذا #23 ادق د لع ضع هنكلو

 0 بايو + باوسو يصاوهوبات ناكل سر فوهحف سل باقر لا
 ف اي قيبلا لع دوعي سلو ىفري_هذلاو لاق« ىذع هنكلاوويمدعب هلوقلءلدب

 متاكد لها 5-3 ةدحتب اركربدا ”لانأثدجو رن اطل

 فرطةمرث#طئاو فنالا تقرأ ادا ءاخاو افا ةسرناوةفثلا انباع مران مراح لجرو

 هرب ” ادإا ناتغل ىثولاو ةمراح ءاحل ايدلسع ىلأ نء كورا بطن تاس ؟ءاورتلئلغا ذا ةنرالا

 هلزننف لبج ما مَ (م ىلا رانا ني ورتواسم اءااذقشلا طوف تالا دنع تلا

 كك مهم © معهد

 يمد يعم نم م هلاّدر د و نعل ن نموا بمس موا شيأ هس مُم>و نويمعئخ مهف

 ةيليبقلا نهتم هلق مدلاند ملا لت ةمعتاو مدحه ىعم لج 5 امسح لق نعل

 انصار لك ادقاعتاذا نالجرلا ل_خدبنأ همنا اوفلاحتوهمدنا 0

 مدلا رمل ةلاحل اهنه ل عدا دقاعتم 8 وللا اروز زار مم ماس

 عة نأ و !لقوهيا نات مدلام وتلا مد 110100 ع رتفدومعئخ لاق

 رت ع ابسلا وتارفعلا ه تنفا وطلذتت م مم مدللا اوعمد اواك ًايواوحذ فسانلا

 اةلاوسسا محو ةين فذخأ نلامدَح «(ينخ) ! اواذاذ»النأ اودئاعت :و مهيدنأ

 دشنأو مابا نامنولوقي برعلا دنع بسوهر نويل ةعساول 5 ارملا مايل .( مح ]) ١+ طالتخالا

 مرام اها لامي و. امانا ع حجرا الادب «٠ عاجبان مءاسنلا ةءغص باء تدكسلا نبا

 مدلل دب اومداخاومادا مدنا (مدخإ) هرطب ازياذا ةأرملازاهح حي ريما ىرعزالا اضيأ

 امالغ

 اضكفنن اه بيض قشسب ف فون



 6 (مدخ) مملافرح + ءاخلال صف

 اموقحدع رعاشلا لاقةب راج وأ ناك امالغ

 مدح مشفر اذا لاجر رااذو * مهسلاع ىفلاقث نوم

 ١١ ةمطاقشيدد-قوهسفن مدد ىأ مشن مدان كن !دبالوتذذقا ىاامداخ تمدد

 ْ ىلعع دو مكاتادحاوُمداكلاهنيفتن 1 ك.ةتامداخ ابا ىلأسامالسلاا.سييلعت ىلعو

 تنشف قتاعو ضئانكلاعف الا: نيدنو كانا راطخاكالالا ىرشل رحالئئالاورك ذلا

 ' هدهوهن نو> .ولءاه ريغياستمداشمذ- هو كن ريا ل 0 ايها قل ط هنأ نجح رلادسع

 1 هنومتملخ و 1 قاعللان ِِء ”رسكلاهمدخك و ةمدك همك هدم بسن اندم

 بّرَعلك عملا مّ ا جياباومدار كتارا رسكلاررود كلا عئالبف
- 

 1 1 كلذكا امدح و اهم ددسن مكشوناتعصف ناتو رعةمداخو مداخ الاوحو ا

 د 2,

 ْ امداش هّيشو_ا 5350 و هسفن مد ى أ مدت مار واحاور ك1 نادال ىنايعللا

 أن 1 :ودرع أ نود د2 ءوكو ىمدص نأ هتلاسى أ هدمدخعساوانالف تمد لاق ودل َنكَوَ

 ْ ديعلاو ةمآلا وس عشن ا و مدا 00 ةرثك هيدارب

 ' ريعيلا خافت ١ ةَعَد ا لم م 4 لا طرلغلا ريل ةمَد1َاو نيسان نمةعباتدل مودك لحرو

 ا عجلاو 0 رسلاف اسمع نياطوا“ث.ىدعاللاك تاع ل د

 ١ نمناك اع ردهنال كلذ: نموهو لادا ُهمَدلناوريعبلامدسدقو ماك بيذهتلا فو ما

 الاد 506 لال همن واسلا مست دقو ماد عدلاو ةضفلاو بهذلااهقٌبكرروسس

 لاق مادخو مدح عجبا وهعضوما وكلا
 ءاوعست ةراغماشلا لش 2 ص ”ارذلا ىلع يون فيك

0 
 ءاردعلا ”كرقعلا مادخ نع « ىدباو هيل نع حشا لهذت

 ه_قنال ن نءبىدبت 0 عو اتا ءّةشفف لا هيقعلا مادخ نعىدّينودارأ

 ل ر
- 

 ا لت ء 1 ارو بسأن ع فنكناىأ قول بأن م ى دود اوقك ف شكت عم
 3 م

 نا نا ردت فز

 مدخلا انرعمدلا كرك 1 ا 23 هْسْيهَذدقَلقلاَنِنعاطلا فو

 م وهو

وي بعكلا قوفامريعبلان مدد
 | ثردحلافو قاسلا ند ادا عضوم مدا

د ىلععم_عولاغلكلا ىف عل سدح عج بكل اسنمدخ نيب وان لودعال
 1 ه.:مواكد ما

 ) ريابع سماخب درعلا كا سأ َّ 8(



 ةقلد ىيعستدؤو لتر أوهفةدحاو لرب ناك نار ءاشالا وذ هدي نود سرفلا ىل+ر غاسرأب 1
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 (مدخ) مملا فرس م ءاكلال هذ 6

533 

 .ثاملس ثددح فو نوما دابا نية ونشر وهل ىلع برقلابن لدين ثيدحلا ٠

 يتمّ عضومام نال بناس نْسددارأن اربد اند وبدا ارسهملعوراج ىلعناك هنا

 ٠ لاشيو دويقلامادخن اورعوأ لنوارسشلان نجر حرت ام جدارأل ةودالادلكلا مهو ا

 د -ه

 ديزوأ لب ٌقاَرَسسلا ل حر لقا دمع لدوارتسلا ابر مدحماوهدسنبا سو لمعدل ْ

 ة نالالا ءاضيسلاةاشلا 0 000 ُ

 مم يللا اا عد اعل 50 تاما نعاس 20 |[

 ىدعالا را الدنا عضوم نومي وءاملا ا

 هه هم .. ت6 5 ع و

 املا حَرآلا يد: 100 1 »* 0 ءناولو

 ناب ًكاظعال تانَن 5 'ولو « اهيااتشمسانلابر كاطع“ ال
 و ءمو 6 2 )وس همه تدمو 92و

 مد سرفل-قو هر اش قوفريدت-_س بحت مدْسآَومْدَحْسرذو هسشظوأ تضر االعودبرب ا

 ريد سف فيظولا نع ليدعلا ضانن رصشينأ عدلا لقوا مضعب وأهغاسرأٌضابلاز واج ا

 )»وع

 هى دصاس

 لاق كتمت صفى هقدسملا سرافةذا صىلاد.ملولا نيدلا ثيدحتىفو ةمل ىعلا ْ

 غترؤدشب قلقا لف عر وعش ا ءاعريس كد رلاهةمدخلا معاج قرف أم 2 ١

 بريضفل-ءنلا تطةسو حنا مس تلق د ا ءاملادش ريعيلا 5

 ةريدتسملا قال ارهقاسناو مدل أ عا جاه. - هقرغتوه«لعاوناك امياهنا ًالممكاذ

 ةمدقتا لصأو ُلَدَاَذ_هديبع وأ لاق و اراك نعال 5ىأ م 00 ضةلاةاذهلف

 لا اوما رخل خالغلا ليقدم 1701 ندتسملا قالا |

 اماددا ى راذعلاتدبأا ذا ىر عملا ىلع ودراطملاانمَناك

 ددعباهةرفى مكس دمت ٌضةلاكاذهلو كان. مهتانمتسا وناك مهعأ عامتجا دل مسكات

 كن نضل مدا (خ) ةم-عملا لاذلاب مادبا لاقب و عيدقر ةماوخكلا اواهعامحا
 سحب همسل رو د

 مدخحدقو »* ودفع 03 ا هييز ماا لاقْودس مالو ريدا عرس

 1 25-82 3 1 - مدس و
 ا مدس دقو لف هنموت-ثيالمزال ا . مب سرفر نس وهئاعلدسرذلا

 مث دس س < ”*ءه كا[ سأل شاسسلا

 ثديدحىفو 1 امدح مذ دهمَدَح عطقلا ةعرمس مدكاوامدَح كسلا ع هيو انامددعا

0 



 6 0 2 3 أ
 طقرالاد .جلافو#ام دام هفار طل ند مدح لية منا لوقهدو |

 0 ما

 عاقرلانيىدعلاقاشبأ اوه[

 9و

 مدقلاونار هلا اهمدكدقف 23 اهبلودلا عب رلاَترةيساع

 زادة فص فلات عطقت | ىشلامْدَشَو

 م.م ع

 !اايحاه رعت ىف تةداصعأ #3 اماما شنشحل

 0 اده 5

 معا ءلوق هماعور هناي نبا ا

 و وه. يه

 بوسرو مد فويسال قع 5 امهيلعديدحكر 0 .رهاظم

 تءاج دقو لا مكن" كا 2 هلا مداد 0

 هس سدمو

 ةيعاكل الاقذع ولت مةعَذَحنذ ًاوابتعطغم ىأ 1

 ل 2 419 ع هصوو 5 ومص

 يدا 3تغع د“ اهيلعقرو ىدعسمنأ 1
2 

 هاف ورعو أل اق اهعست :

 ةةرتستذالا نصر نم هعشاشلا تاه«ن 0 نت واضر دانت ىلا ١

 لاةفايذلاراوضر مد“ ايلوأ دس نمل جراد اؤأأ

 5 رعت اوعمست ل نأ كيان 3 مها ملا لوطن :ءشركلاىَرَش

 | وهلاهو ىرششتتزلا هجر ا ذكعريثالا نيا لاك مذاق تقئاذاو ْل_رتساف تَدئاذارعأ
 1 3 . 7 . 3 .ء ف 7 0-7

 || هلدهملاءاد انهي وريهريغو لأف ضعت نم هضعن مالكا عطقيهن اكل.درتلا ءانعمو د معى بارا دسحا

 1 2-2 >- َّك 00 2 . 3 م 0 ْ

 ا اومد وقدر طلاا 2 هنالثب قارعلا لعرب مأوهو داي دلع اق :د-طاهئمو

 ا 7 هَذَحَى ىناوعرب# ١" ل معاشد ل قو د رطلا ىفاهب سا: !ااوورمضو اوعطقى أف وسلا |١ هم دن ك”لملادم د لد ا

 | عيطقتلا ءْددكلاو امناعطتي ىأرصشلانامْرشْيالعج دار ضفرباجثيدحىفو ةعطاخىأ |

 [|و ره يمي مهد عر

 1 هند كومه مدَسو لياهالز اذوب د هبات نم 2 رسل مدح 1*7

 ا ثرحلا قيس امهم بور محو عطاق مدح مود مدح فو عطاشل افسل امْدخاَو

 : ناذ الا هم نينار ىلع مك

 ا عطقت | 6 5 اَتمَدَح لاش ونذالا فتاعج هضقب اهدلح امص هش لاق ْ

 ْ ءاشلا ٠ م ا ماو ةعطقلاماذاو هش

 ا 0 و مالسالا ناك كَ اللا تام-نمّةمّددتاو اهنذأ 0 كم |

 ا س7 هو .ه هم هس

 نوكسلاوّلْدلا رارقالا ماذُحالا تيكا نا .ةيرضلاوةفطاللا كلذ لكي, عبدك ىوزي وأ

 ىناذكه واذخو هلوق

 حراش هب وصو لصالا

 ملام طك و سس ,وماقلا

 لمكتب يدل فعلا
 | سوماقلا امل سم
 مي

 جحلارقصااهمذ_ثوداوق
 مكحنلاولصالا طيضباذكع |

 ُْ لاف * لمقر غنم ةمزلا بئاص د هلوقرسسف هيو نارعالا نسا ن ءسلدمهيرضر ل ا
 لوري هأ



 مريدحم هاررحو طويضم

 قاذكم مورتخو هفهلوق

 مكن ةرايع هذهو ل صالا

 هأ اهيفادوجوماذهسلو

 مريم

 .  ن-نزذه لونا يات ١" رف اناس الاسس

 (مرخ) ١ ميلاف «مالئالسث
 منليراعلار سل نسراسغلا ىلع 5 اوياذيشاو داس كره م هور

 سا 2 7”

 قركسلا :رلاةسذكناو ىراكسلا م همداوماطن لو ةيدلا اوليقو رج لبانم ١ ها ًاوعانعأ

 ساو مدح مطرأو مط اول حرلا تكسرت طخغتأ اردو ىرشز الالاف عذّةلجرلاو

 9 سد كه”.

 مدلج ومستكيالو نومز -.- مب اواطعلاوغكس فلا بي مهن مسح لجرودحاو ىن#

 ىا ارعالا نبادشنا براعشنم هدايا كبح مىاءاطعلا

 س7 هه

 ادمان طوقألابلك ابو * كلة واهلا

 لاه شا. نيمتاح سرف مس مادو عيتلارادامر ام اْمُدْعْلا دا ىرقلا ىداوةوعدارأ

 ةردان قاس للو حالو # هر واسآلااهنا ماد خمدُقأ

 سدقلاٌىرهالوقىفءار تلا نم هاج لجر ءاذخ باو

 00 3 ,امرابدلا بأ 1 هي در د
2" <2 

 رح -الا لوقداثمول اهتمي انه "وو

 امركمال.خ وأني رامىرأ ٠ ىن: الالْزَهتاماداو يأ

 عرسأ لدَح (نخ) نونمؤنال تءاجاذا اهنأ كر ثيرامو لج وزءهلوقريزعلا ليزعتلا فو
 ”«ودم | ية“ ومسمع سم

 مترصابرجرسكلاب ايل رك ةررذلا مرح كلوقردصم مرخلا 0 غل ولهما“ الاو

 مدد هرماقم د 8

 ققشتلا ارو ماو تعطقامو ت-هقنامىأ ا 07 اند تاير ايعصت سر

 محتل هه مرا هنم عضوملا كلذوءامْزَح نأ الاو عرش و وة ق شن ملاذافَقشناىأ هقت مردلاو

 تعنلاو عكا غليل بزآلا فرط وأ نير شانلاوةرثولاف عطةوهو امر مومن

 هم وو

 ديزثودح ىفو مرحو هذنذالا فوق ىلءأ اقوه ثلا كلذوح باص ناوءامرتو مرح

 ام هرخاربثالا نا لاق اهثاهنمةدحاو لك يذلا فنالا نم ثاللاتام ردنا تبان نب ١

 نا ىلهو تامو را تامر ًناردارأ# "اكن الا تع نم 0 ءالاةلزنع ىهوةسُم عجب

 هل-هم قلعت ةيدلا نأ عي يَا ثااثلاوراسلاونيعلا ن عءناحراخ نانا فنالا فد اللا

 ع وم م29 -ٍء

 نيبام ىشهو تعطقو هسفن ا ةرثو تد هر مرح ا وشو مورو هذامر للام رو ةثالثلا ب جا

 هر 8

 هيسفن :[ فرط عطق ىذلا لقو نال نما طومان مر سدو يم

 نمءامرتاو اهيوةئمام رح *نذالا مرح أل جر وناسنالاة سير ةمّوتاو عدس غلسال

 ناذ الا



 . درع 5 ا حا نال و را سورا او نو او سنام الك دونم 2

 5 (مرخ) مملاف رح # ءاذنالصف

 ل ٠ ا هاك فو وص 2 2 قدك ارك
 هس اةرثوتعطقىدااونذالا ب وةثملا مرخالاواضرعا مذا تق_ثءامرحنعو ةمرخملا ناذ الأ

 | لسوهيلعهتلا لدهقالوسر تبأرثو دا قو هبت مرا دقو عدا غلسال آم-ثهفرطوأ ِع ِ 0 57 ع

 هيلعهتلا ىل-صىبنلا نأ ثيدحلا فو قشلاو بقثلا مرن لص موس ةقان ىلعس انلابطنع

نذالا مر رئاسي نأ ىحمن لهو
ثالا نبا لاق نذالا ةعوطقملا نعي

 : نذالاةعوطقملادارأر

 ا رش لاف ةريشك موق وأم وُاهفن ك ةغاامملاةشأ أن هدمر رشا نالوا ان ئشلاةيوست

 ه2 72 يق سس

 أدع هير أو لجرلار عم مك قالا فوهزاو يبي ننال قر

 راسا مرخألاو مرا نيب مرح الر لاق, ف نالا فو> ىلا ذ_هنب ىت>اهالعأ عطش ثا

 6 5 و هال ٠5و

 رعاشلا لاف ضعي مع اهضعينالء رشه عجم
 همهور ه7 تسمو

 اللا هرزكإ فاوج 00 تاط رب ب

- 
 8و

 هلوقكحرطوامهدحأ مون يتكر ل عومتنوهردص فداك ام هرعشلا نم مرحالاو

 لها وولد ناو راها شمىلا #3 هن قاع دق ران

 ْ ملا ى مسن وهو نأ رانا تسرع رك وللا لعن محاجزلا لاقت أسماشاو هماستناك
 وو هدمت م 95 < 2-9 ع موه

>09 

 ْ قدسف ناوعف نم ءافاا ناهد ضورعلا فمركناهدمسس نب لاك مرحأ منت اعل

 1 وو <

 0 تبلا ىف نحل لوى الا 1:1 نوكيالو لاق ٌنلعَلا ع قتلا فل -ةنسفن 1
 م ا 1 رك اا را يا 7 5

 باص اذاو يح و يل مور ىلع قحتساونأ

 : كنا مرذأو هدف آى م ود احل ارا هر ية و نئاط :رقلاهمهسيجارلا

 ا لبقن م اههسؤرنيفتكل !اامرح اوىلعالا ندد ا فرط نامت نامظعنامرخ“ الاول حلا

 5 0 || هر تح افذتك | ناذالا نيفتكلا لغسأ فر طامه لقو 1 اولا ىلإ ا.ةنيدضعلا

 مو سوت و و ء وردوو

 ّْ ركب سوأ لاف هفرطوهو عدي ثيحرملا عطس مَ ”الا لسقو ن نطو - "ال | نيب ريع - |

 237298 م7

 الزرق يدداسرف د د

 اموءالا ٌكدَح وتم ناكل * احدا لر رفالولهتلات

 | فتك ا 2 ديول هريعف ةرط فكل رخو كننتكعر أ نع سار مهيكلا ا
 م هدءرم

 : ليخلا محو اها رو كلا مرو مراحَألا عججاو ةفكجكلا لإ هاهي فرطفُرَع

 ىو م دصرب - ١

 ١ عستااذا عضوملا كلذ مد هاو لدا اور او ألبا

 ىلا هل لوو :و نيعشت ةزهكملا و |

 . 1 مرد م اند ل_هغيلامر“ -م ا زابصع اان نايعافم مرحو 5 ادن نلوعت مرتو لا

 ل ”لمكشتلا قىذلا اهلثم

 ما هلع حدك دقو 2

 لوك

 لهسه مق ضال اولصالا ف

 هأ



1177 777 

 (مر) ملاف رجس + ءالثا لصق

 قاب عجلاو ليلا فنأ عطةنمءارلارم مما ليسا مرتو قع موك مرشوهف |

 لاق جالا اوف أو لابحللا ىف ٌقرطلا لبقو قر كسلا نع اظاغلا,ف قراطلا مراتماو حاجا هاوقأ|

 هك وو و ادد 9 مهمه معو

 ميفئاجلا تابلك جو 5 مراختن خس تاج ردد ترؤوذولأ ا '

 اا كو لاو كانا ءام هممت ولج لعام هلمفت كالا سؤأبا هدام يستقر

 لسقو لمرلاوأ لحل فقد رطلاوشو ءارارسكب مودع عجب وهو قرطلا عراك نمت مح |
 ريبك أل وقر لكلا فن عطقنموه

 لإ ل ضرع ويد

 لّدجَألا ىو اتا ىو و( « هن هني أر جاجتلا هتيم :راذاو

 كوبي ل-.قو ب مدفتلا رطلاَلسعو ماشا ٌتيهذ مه اوكف كما ىلعو عفاهمراتك دارأ ١

 لدءامىأ قيرطلا نعل ادلا مرحأمو عت لوعفم مرا اذ_هناك د ىعم انه ٍ

 ىارعالانبادشنأ هلآ ”اوأل لا ع راحو ||
 369 95 تم 7 72 و ءه ا

 بلا رولا عا نص < حرب نهل ليلا مراح
5 

 ا هعضوم روك دموهو نادولا نايك ىلعهكول مرام ىآ لسبللا مراكب ولاك ا 7

 مولا نمذوخأم راقى هكا جرب ثاللاتبد ل أ

 ل ىلاني_ىلا ىهو رالف تلف ن1 هم ديز وأ لاقو نياك نيب تلاوه

 و ومص ه

 نيبام | راش شمر وذلا دست تاسنالا بتر ا 8 ْ

 ١ 8 3ءو ل هم دم 1

 فنأمركعاو يفور د رودار يوي قرا ا 0 ا

 5 طه 00و هم ع ه2 وى ةم ١
 محاور ورح همف حقواذا 0 مورس د عجلو لذل ا ا

 9و وءالعءعه 1 مس 9ةومددع ه

 دلامهمرت>او مكس ن مهند تاماكأنبن د مدملاهسرتحاو بهذو تاما نالذ

 ا 001 22 1مم 9و2 هس ه 9م شء

 دودو عش هنيعشل ا قد :اكتاماذا مرا ْمَمْرَحلاع ومهلصأتساو مهعطم :ةا ىأمهمرذتو 1

 |كردحفو هؤاَضقن اوهباهذهما ردشاو نامز لكلعا نول ردا كلذ مري أدير يشي دحلا

 892 حج 1

 ةمراومهلصاتس مهر علا 0 ا

 ةمص اك سس

 مران 2و ا عال ىناجا 1١ اه ًاواضاأ || ص لاوعو :دهوف 0 هم 0 َ

 اهمظتى أفا 4 "الأ مزدتاهنأ اك لاكىا زلم راش عا 4 هاوروءا رادع و ,ااكح اذك ٠ ةدرادأأ

 وألا برعم ى سر اثوهل قو معان شيعو حاركن روت اب مرا 00 0

 ناك لاقي نمو ارثك معان اهيعيدارا 07 ني را 0 لد الاة فصل دل



 ملا فرح « هاللا لس 1

 زوق لساعة مردود ءالا نيا هلاك تيا ْ ملا ة ماكو مركناودلوق |

ِ 2 

 مل 000 اهمان مده ةسنكلاَنا
 م صوعم 5

 .مياكتاود لا مراخلاو كرات ا مراخناو نامل حركت ذل: را رجالا ناك ١

 و 1

 ١١ نم تيفال كاد نر ف !الهأ» اكشاددك تبدو ةدرابلا ير لا

 ْ عحلرعلارمتزولا تا ثكزامعأ ايشادو عدنا سحقا لوسةالم
 اذكو لة. ةنامور1ناهلوق | ' 101 10 ا

 روعه لاموردح مدد قهلو5 ' :منامور>تدءااقهلوق (نانع ناناررمالاب يكب ىأ هدير مرا رزىداع ىنومرت تادَد 0 داو

 ١ در مر لارأ اف كلعت دكت نئلهئئاو دعوي و هول جر نانق ب لافولاق ىلارعالا |

 م جد

 86ه 9 <

ءارااموزل وع هزمت
 | نهال فرب دبه مجاوا

 - الأ بى

 ا ةحارالاو حالا باص مهو ةيفرشل ا نيدبتا دك مكر دضعو كسعأن الدرر 1-2 99 سم ب

0 

1| > 

 كاد ”أهناملا فن رلاةئيبخ" ليام ا 1

 ”هد وامس

 رون. نامورح ىف هتيو 35 ةابسنا اكاد تع أ
 يا 21 -

 هسة وو

 لدالا فدطي ضويكحماو ا هللا ىلص هللا ل وسر ق ىلإ رطاويلعناك ء 0-5010 ا راسو رخو د 5 :د2اىقو
 ا ناءضوم تامرحمأو كيم دال دور عتابا 0-2 نسعقراد 4 1 ا ل عكوسو و29 1 8- 20

 ىو ذو دهس

 ا اي هدأون م تيرستاع را لا 1 مف 2 ٍ ارع كلانري_ءءامرظاو

2-2-0 “- 

 مهو 1

7 - 

 ك2 ه2

 ميظعلا ليم او»لدقو ع :ًاداوىلع فرم. لا لب ك1 0 لك (مثخ) ارا ع ا
1 

4 
 م7 2 2

 تدع 9 ا ىف تدا”وهو هيتامأطتو | هسسفت قراكتللا ءانعتلمرلاو سك ؟ىن>رلا درو ضرالا نم ظاغاموه ل -ءقوأ|

 ا صضعل ند ضع قلك برام صان لجرلا مدثر ارعالا نبا ريكسملات امضغلا ليقو ١

 و 1 و 1 5و 0 2 0 0 0 5 1

 علا | ىهاذلا نوللاري_ختملا مانرخاو كالذكا تارخاو «مشنرتخ لو تااطدخسو# كد_سااو م
 1 4-5 ب 2 - 52 م

ْ 
 اراك ا هدم ا كا ”اوناكبرلاو نارك مي سدر

| ١ 

 ادا مدقملسقو تل ا 06 ا 5 لبجو ةبلصةسباةم رح ضرأ و

 7 اف
 ىلع ممتسلاعتةلوقو فنالا مططناو موطر رك اكبر يك ير را ْ

 ناسناللهراعتساو فثالا هناىدتعودل» سبا لاق ها ءدلاقذ باعث رسم وطر 86 ٍ

 هدا نام ديو ]هلا ١ ىأ نامر رناب نال ءالاقي بذك.لا مضلا,نامرناو تيتنامركلاو سعب رأى ظ . ١ 5 ءاح اه 1 | كلاي رار 1 تن 55 اف | 7 تعمل ١ ا
 ا ارا (غ+) ل امر 1 .فٌتدينام لاقي تد .كسلا نا بذكلاب ْ

| 
 1 لاق اضأ م ولا 8 هىف فقاوان ا ىرهزالا لاق ءادلا قروك دموهو ماضا|

 قيل ثمول_الااذكك

 توقان ىف ىذلاو هلمكتلا
 نر

 ا ردا او بن :ديتلا

 0 عنا 2

 د ق س هدام مدقتدق

 ذأ[ تانورتتو ةنامؤر>
 مكحلا قامللقفا 00
 سود اعلا ىف ىدلاو لاند

 لثمتذهتلاو هل مكسلاو ا

 اذه طيضرونم هلوقو اًنهام

 كدعلاَق مظعك لاندو

 مآ ثددك اند لودكلاو

 ىيودكد

 ادكه نطعلا ىف تدتهلوق

 مكحلاو لصالا نم دق
 ناطعالا ريبعتلا نه |

 سوماقلا حراشهبوصو

 نىذلا  كحإو نطقاا

 انه :ئمكستلاو بيذهتلا

 ها سوماقلا فامملل-ُدم

 يدك

 نوكسف مضيت ام هرخمأو هلوق

 ما "لمكتلاوتوقا فاك

 معصم



 نود.لصالاباذكه أل هلوق
 سنع هأ ررعلو طبض

 ةسفوةفضحول أد نأ هلوق

 ةراسعو لصالاءاذك حلا

 ةفشحو ا دشنأو ىلا

 اهتبمناذا اهتقي 0
 موطرخلا:لعتدافرلا دعب

 هينك ملاةسفوىارلالافو

 ةموصم
11 

 ني توا ببشا امد سن سا هيحتا ص

 (مطر)

 ةرخ الا ىف هلل ءتس هانعم لبقو عبستلاو ءوطرخكه لعق ةمايقلا م وصمت أن كيلا ىفنال

 ةسكساسُح ناو مور اءارغلا لاقو مهعوجودادوسا نمرانلا ره رب ينزل

 ملا عابتلا نموه سابعا لا ضع نءىدّوي هجولا ضعبن“ ال هجولا بهدم هنا

 سانلا نفو رشا فلا تاوذ وذنمو راقثلا حانكبا ىذنمو ةسيطفنلا 7 رتل و مور و

 لاق هسقعماقمومدي اقم موق ودب و هفئأوع ول بغل ورا و ٌلئاَخا ارفاكا نموُةمسعلا

 ريسصق هنال هب ىف هلو ءام و أماعط نم ل_غلا املا ع و دوهابغا و ا و ورمل و

 مملافرح ه« ءاذنال د

 89م هو

 هزدعلو هبفقنع هيا كرو زعل م ىلا ذاوراصاغا ولات ىرمالو املانيالقنعلا

 هول ابا نع عربا كحول يش ى 1 وطن ةيوحلاو لعق ود اكوانتن 8ع

 مهو

 قو رام لفن قامطر رذللو تتئالاريبك امص قاملرق قُم بلع امظوسنالف

 هصوطرخ برضه مطرح و ريطلاو قانا ةلزنم عابسلل طارداو | ذأ لناراولقنبتو ةرورزطلا

 ىجعيفو 6 يطرح تاذ أ مطر مهفافخل اكل اجلا باعصأ ص مر مدافتع

 ىلا ارعالانياءدشن ا هلوقامافٌةدد ا هسورواهرودصن ا

 0-1 مد هع

 مطرح نمو سأرلا معن م 5 9 ناي

 فلس مطرختادارأ نوكين زو ولاعموطرذا ىف غل طرا توك ةهدمسسنب! لاق
82 

 ق3 < عدد هو م © 5 9 2 دم 7 - - هص
 هشنأعف ر لءقو هييضع ديك نبال رخح 0 رلا م طترخا وهم 7 ع وعدمطرخو .

 لوف فصيح لاتو سأر فر عمركدا نبا ل ريكسساو

 جالا دبنويع ىلع * حب اَنْ مطر خدر اع جالا هنيه ع ل

 اا اهل اس ةمامسعلاب ع 6 ”حواتاو 17 10 لاو اههاوفأاهحالسم

. 

 دشنأو "ىلع يأ نع هنبعب فس مولر ناوذو تبادل نيعلا لادا

 ضاع نءُفصلا اهّمعب عفادلاذا 5 ةروس نيف موطر ا

 جاجتلا لا موطرتلار لئاءا هس نمو

 همه ا هلع 5 هموم
 اقرا راقعاموط رثءايهص 5 اندوسا عن يلوح اومن

 775977 ؟وب جوج وجيم و يسم حسم

 وأدشنأ ادب لببق بتعلا نمىرجعام لوأو» ليقوراكسالاٌة سعب رسلارجلا موطرختاو

 99 هدد

 جانت وطر رنا نم عا رعب #3 مهل تنادلا ذأريغ ةيفو ةدئدلح

 ميطارخو رصع يسغنم نامىذلا فال لاوع ناىلا ارعالا نبا ىلا عاملا ىذي نعي

 ما -

0 1 



 5 (مزخ) مملاف رح “< هاذا ل دق

 نامو 1 ل ممطارخاورومالا ىفمهومدةموم-متاداس موقلا

 هوة ازدلناو 1 0 مر «(منخ) لاب فوعو جرام

 نا هيف ٍ 1 لع تر عشت ل ىهلدقو ريعبلا ىرخكمىناب دحأف 0

 يل لكمريخ لاهو هما زهر تي تاك تو ورب ىذر ةص نم تناكتا ثلا لاق مام لا
 وسوم ل وهدد

 مار رخال ثيد- لا ىفو ا ىهفٍبقعن 5 ا ارنا اق هتمرحل قف هنمقت

 ونيت ناك عبلا كرفس ابدا لءوقرعشن :رم ةهلدج 4 2 زر مانرالل

 مسالا اسف طل يطل ترذعتلا عاوأن هكلذوخوارقافر .ةواهتوأ مرعب ارسا

 550 اها لواط هيكون ؟(وأدو ثيدحلافو مالسالا مازن العب الىأ

 5و ملل عا مسو<

 ردع مادا ا 31 ءادردلا ىكأ ثيد- قو ل

 و

 ةسزألا" ءاقلاو نآر هلا مكمل ءانقنالا هيدي رية ها ىهريثالان با لاق ا ثأر لا

 داق 006 اوين درت ةناوللا ل كت ىطع ان وك ع م مهئارخ عاب الود

 5 هو مد
 ءالمعالا عم لد ىلا دار فرنك 3 .اهيفولاق هلعودسع اطأ ندىلاد ه الكوو

 لوعفمىلا ىدعّ وهو لوانتاذا وطب اطع نمءابلا باوطعي قو ةدئازءاملا لمقو درا

 9 6 م 2 دو 3 تم 4ك 5

 هحولالوالا رالاو «تمازج ريعبلاد+ ود 6 «ةحوهماقب نارقلا اود تأي نأ ىنعءملانوكم ودحاو
 , 0 0 وو هدوم

 قرح داو وامر قو مراقتماف بآل هلل.ق ماقتلا تعلن ممزدلاَو

 هد 4 هَ كد ١9<

 تءفرتعقلاذا ةقان /١ناكلدو »* م 2موىزخ ا دشنأو كار ءالا نما ن نعةمز#

 ه67

 0 دمار ا فوالا ور كل َّء كا :تاعفاذا لالا ن“ اكف اهسأرواهد

 1 را هوبا ةقوق كلا ةقانلا اموت ار ءالانبا رذتلا ةقوة كلا ةقانل هاما
 وود < و

 نا حو قيل دولا قل 0 30 دع ونمو ةسصئاراةأ اها

 98د 2 2 5 2

 عنصيهللا نا فيد ثيدحىفو تر ءالا نبا ب

 ديبعوبأ لاق ىلاعتوهناص ساه عئاصو عانسصلا نعلن دي

 دكا لوقا صدو ةقولخع :َك_لراعالا نا هلزتمملا لوقا بيد 5 :ةقدحلو

 عئاص مريخ عئاصيديربو مهيدبأت :اهنولوعي مان مالت نعي توامهئامو كتل لاا

 را يي عه) يري دوس

 ”لامامّتلا كلذكر ةبوقثماهفونأتارثو 0 .:2ودمو زكخأو اكريطلاو مرا نمد

 ه < 7 <»ه ع

 ا ارمثو ناكارمشلا ني مزصىذلا ن ةيقدلارب ا لعنلا ةمازغ و 35 مرا ماعن !| قوص عفرأو 3#

 (رشع را 4

 ىأ لا ىطءأهلوةكهلوق
 لا ىطءأهلوقىفاهاوذدك
 ها ةياهتلا ف هيزراسع دو

 هودصد



 ةرامع هذههرك دو هلوق

 (مزخ) مملا فرج + ءاللال صف 51

 هم ريع 9ه-

 القل لاهاهنل ةواهك لحرف ل وتلا منَ ريال كيمو موز

 باقملا وس ارطألا مرح اه. انغ اك :ىحليللا دملج ىرمت
 ٠  4 2 0 12ا ا 1-3

 ةرصاخلا ئهولاف دحاو ناكمىفامقتلا ىد قد رط قهريعد> او ىبرط قدح !قيرطلاهمزاحو ا

 ةوسكنبالاهريسلا ىفةضراعملاةمّراخاو

 دّقلا صح ميقتسي ىحروملا + * ُتمَراَحِدصعلا نءاداكت وهاذا

 دصقلا لعذخ أف هملغت يروا فال, تره ذدصقلا نعابيراج اذا همك ار نأ هتقانركذ

 دشنأ أر عاركن عد راب مزاح ع وهنمىل ضر عامدانعخو هو لص 0 ةيانلعنما اوقامأو

 الا + [نماصامِإو + ةشسملاصءملاهحو ار 8

 لايخلاهثاملن 10 ا سا ركل مزكاوهر كنس اراه ديغول اكحىدلاو
 ساد

 0 مآ لوقد ثن داو ةمسلانةديعك ىو مك.

 ءارلاءرخ همق نالهسترُل

 امأوىازلا نمر نعةرخؤوم
 نامك كلا كالا
 مدعت دقولوةينالوالا

 جصد هاا:

 اذكىلذهلا ةردوبأ هل اوق(؟)

 لادلابو طيضلااذهيلدالابوه

 سوماقلاةرامعو "نلمهملا

 ةردوناو ر ر د دامك

 وأر عاش ىلهاصلا لذسهلا
 هأ ”يلههملا لادلا مضبوط

 هع هنتك

52 2 33226 

 ميكو كلرالا اهتم دس هاه ف جرحت لعبلاو

 «٠ ليلا مرار لثم » ىربنيادثنأو «مكاوتعلا تاذَبكيْ انك 95 ةدعاسلاكو

 ىيدالادشنأ اورد م لا

 مد ري #2 2-2

 مواةابس وركب * هلو براق هيف سه ىف

 3 هاو هوو 0

 داما ا 010 ءاوسمودلار مثل شم رص مرا ةلغشحولأ

 عوسو منا عئابم ارك 0 كر ا هيلع ةصإ رحنانرغلا نكلو سانلا هلك ًارال

 20072 3 05 98 2 . و 2 2500 4 2 - 52 0

 تنىازاناو ءاسنلا طاح زم تلمع لعملا صو+همزداو فورعمهشيدملانيمازذتا

 27-64-52 0 دينيكلا
 قرولا ةريغ_صناديعلا "للي وط همس عازل اةفض-وبألاكو راس بارع رلا بيط

 ةاعفت نم 0 رمز وغلا نمد مولاتي روك وامل ع رلاةسطقر هنرلاءا ال

 ةدعا اه سى

 بكاوأ وكلا ىرت أر وغلا تحب دقو 3 ىباكتاب دام 5 ل دشن أو ىازخلا

 77 1 دك نمحبأن و اهيايثن رمال كار خد

 ما ربل بخ ىطهو

 2 قا - سصراهت

 رطقلارمشنو ناز ارذناحيرو * يقلل تورش ماذا تاك
01 

 )2 ”ىلذهلةردوبأ لاف لي َدهةغاب ةرقبلا ةموزماو

 بدات تامورَكلْخأ * تروقرعللا سل تبتستشنا
 هبال < -

 - ير ا



 ١ 4-72 ”كافنا 01 ورام انا كل نوووب# نادر "عا د نب
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 17 (مّرح) مملا قرح ءاذنا لصو

 وم وىتد 2

 هاوقودحاو مودا لة ومورَو مسا - عجل اورقملان هةريصقا > دا ىهلءقو 1

 ١ نوكينأز وجيدة ناكناورا.تخالاو ةمّسلاد ىلع عجبنأ لع لد «و مورو اياب 1

 ٌةرادنمالىربْنادشنأ اوادحاو

 مزدناو رج اورقولا لهأ * مكر له أ ىلعهتنا علا

 | ثمللاهرك ذ ىذلا ىرهزالا لاك ٌكلذكمام زرت قرا دكر ورك ذلا هما مر الا

 : تاسحلاب تكف ترطندقو ديلا رخل تا هقر ءاال امد كا :رمكلاىف

 اذك لا ءاملانارطقىأ هلوق : 5 دزه مءاملاثا ارطق ىأ 9 ا نسا رز ةنسلش «دبعا يلو لندن

1 

 مال هد ناس يدلل مْ لامقينبا ناكو دج ىطعناح ىأ دج مرح وأو لب ن تال
 هدد ك5

 لاقفهومدأو مز أ مهدج ىلعدحاو ناكم امو او موفد كرتو مرح تأ

 3 و ةد د8 رام

 مكي لاجرلا دامني ن ما م ماهر ةنشش #2 مدلانىول هربنا

 ٍ 6 ىازلاب مكاو قو هتعيبطف مهانأاومشأ مهناىأةعيبطلا هن هشلاواعأ اعئاك هد 2

- 

 5 ل-:ول-هو واولاو# ىلاسعملا فورحنم فورحو أ نيذرحوأ ءزدلا لو ف فرح ةدابزرع_ثلا

 5< 3 3 2102 : 51 . ع 92 5-6 95

 || وو مرد ازاجاك تالا لت اوآاق أ نلاهذ_ه تزاحاشاو قد١اوألاف ناصقن مزخناو

 0-5 - وو ع.
 نيبتسيامنا نزولا ناللئاوالا ف ثا.ءةنلاو ٌةدانزلا تالا امناو تاسالالئاوأ ناصقتنلا ||

 ىف ةدازلا تْزاج ضورعلا باح لاك سل اكو كر تاو :رهطظت و عمسلا ىف

 ةرامت ىلاعت وق قامو يبدل ثور مالكا قتدزا | :لوتاسالا لوأ

 28 /| لهأ لهن انعمتاكس لالهأءبالناوخو هللا نةسجربف ىعملاو مهل َتنأهلا نم

 ا ب .هاماف تدب ىلع تددفطءتامناكن" اكف طفلا تزور اولاق

 5 .- . .٠ .٠ .٠  8هل 5 13

 52 00 0 ا
 لهزهدا< ىف سان اريمك #3 هقدو نين اف[ ىفارمسدن اكو

 2 4 2 ا

 ا ٌتْه_هواذاكنالمالكلا ىفدوحأ واولاو واولانةدمصقلا هذ_هىفتاس أتد وردقوةدئازواولاف
 . ٠ 1 22و 2ع 206 .٠ 3 3 ًع 900 تا 2

 : اضن الواو رعت ردلا هن اكسوُسلا هناك كلوقنم زن -س> !ناكردلا هن اكو سهلا هن اك ت اقف 1

 8 هس 5 ِ د عود 2

 0 | نيمدي ل فطعت ملاذا

 . . اذ تا 8 ١ 5 هام لم
 نبادشنأ ىلاذلا عارمدملال وأى مز ا فأي دقو:دئازواولاف* : ردع 2 نم تح رش ادا 95

2 
 لمعااذاالا ىربالل م + هير تاي ربلإ ىارعالا ع ودوو. 2 صو و و

 ةرابعوهلمكتل او اصالا ف

 هيتك ما مز>الا ىرك ذ م

 هموصت |



 ملا نورك ذ”لهلافوهلوق
 | لعب طقس هيفو لصالا,اذكه

 سوماأاقلا حراشةرامعنم

 دل ل |بحاصو :رايع و

 هلوقك لسهب والافام مناف

 يك مو | حلا نورك ذله

 (مثخ) مملافرح « ءاكنالصف 4

 هقحامناوفاثلا عارصملالوأ ىف ّلبدازف َة عا. 5< 1
 هو - 27

 (كَتعاذا الا ىرال 0و ل ربل

 ميشأن برعم لوقك دن ببسي ىلاثلا فصنلاو حف صْعاامدو
0 - 

 . 0 ود 21000 5
 ماكلاولاوقالا ترك ديادادتح 5 هرخ "آو لهح هلو ارخفلا

 ب - 3 . 5 ٠ . - *[ه
 اودازدقو ناعودىذاا عودا دتولان بو فدوهقدلارخ : الا سسلا نيب ه_ظرت_ءمانهاذأف ا

 هل 00000 راف واولا

 لعام ىمولاعلا لو »* ٌبارَومَدارك
20007 

 دس لاق ءاملااودازو ا

 1 ايي 3 هاقسمدك
 لمع بصاذ مولع 7-3 مهعمايقق.نابهلاو

 هدلاخ تر ا * ايطس شاول أس ها اولاكاضيأءا اودازو
"2 

 هدلاخ تلت قلاع ٠ اعط_ضاوألك اس فنا ممصااو |

 * باول انتودّواعيو ل « ناو ر ذة يجان نب رطماب هلوقكو

 هاوقك ءاغلا:مزكنا توكيدقو
 ى صرالاا 82 سلول 2

 قادرنيعي رص #2 نرشلاءترقاادراسف

 لاقوهاعرغرخل انو“ 0 ةوقك ليو فرح هلو ديزدقو حزهلان مادهف

 هؤوءدم م ووش ثد

 همدعامدهمهرضيالذا 5 مكتناقنذا تورك ديل

 دهم 3 هده < هدوم مه اع هدس ه< وءآء

 هداسع ْن 3 0006 5 رزدلا كم ان ناك ا ءاومرسو

 ىاغلاووالاوىَدمتماو ىَدعَتلان ءانبلا ماقد امتيبلا لوأىفىذلا مكن اريطنو |

 كلاما كورسا نمةعطق مزحالاو

 و مس”. 1 - هم س١ د

 ماَرْك قناوصفءلعأن مخ ماري طسارىرعُف ىوأ

 سا اء وو 2 -- ا , ه-

 ارو تاغ ابك شر سنس ا نير 0

1 

 فشار ميش 0-0 75 دعا ةنكصقلات معَ رئة وقال .

 ع7 27ه

 فنالا 0 لو فنالا٠ نطابفقورع هي قوغمدلا نيو هنيفنالا ىمقأ

 هوس 2 قرصو سس“

 نإ كن اهفو 01 ام ايتو هموشدك مسك[ هن همن يمدح موشدملا 34 مشلاو

 نا
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 14 (مرتشخل) -.  : ملا فرح هه ءاكنالصف

 5و وص

 دالملا يأ سدا ةنبالل يقو ةغينحو بلا 3 موسي امَتلاةوردَ مها ةمرلا ىذا كربنبا

2 - 

 اهو راسخ دالاس موشألاو مدلول اجرا مشاَبَتانأ 1

 مم 5 ه5 -وء
 همعجع ا ٠"

 ةدسو هيفذخأبءادماشلا و همك كار ريغتتف فنالا ف وج قد أع 1 و مد>|و اودو

 - وسدو 29

 ىأموسيشنار هاظنالفو فنالا ىرتعيءاد دودو مشن نيب مح دخل حر موس

 دادتسناو شاملا طوةس مّسَداو 5 موشي اووعتلا ىدامّنأ 5 دنا قالك

 اهتمرسسكنا اذاق م -ظعأةثالث فنالافو مس مانشنا و 0 مم

 ثيدلافو نان الو هطعيرد_<الىذلا ميا وام يرام موثيدلا مشع مظع

 الاد الو ل

5 007 51 8-0 0 4 
 ىلع هل_هعر-عناكفانزداو تف اهب وةناح ص تا رد ثدد> قو م

 هموشسن هلاسامو كك حسو ىأ مب تابعا نمل يام مشكلا هش تا سيو هدقتاع

 ى#*29 وهدف وه
 ىعالا لاك موشيذلان ا كسةددس م نيل امض مشو منذو موش ل-حرو

 وه مو وم 6 < 2 ه25 و و و سوهم

 عامل تالا ووو شنت فر تدور ينل هيو انت جرو صو ناك اذا

 نهوتليس ناراسع نم ركيئادعخلا ناردتللا ما ا ا اوهنركسأف

 5 براشلا موشح فر وسن بارسشلا عير تأ كلذو رك مّدَلاو بيدهتلا مودا

 دشنأو بارمشلا همس مسك لاقسف لّةعلا بهذيف غامدلا طلاخت 3 ٍِء 2 ّ 0 5
 265291 م تس “ا 5< مو - 3 همم و

 اَمشَحْماَتءااواهعودد 2 « انعرلا قونألا هللا معرف
 0 1 0 1 ا 2-0
 اداماش1 نالدقفت آنا لاقي وافرمشم نكي تاو فوفالا نم مي-ظعلا ماشؤتاو رسسكملاىأ

 4 5- ع . 2 1 0-5 «.ولزإ ثق 3 2 5

 موسدللاو ظلعفت ا هلىذلا لسحلا تكلذنكو فنالأ ظيلغ مذلاب ماش لل_جر وامظعناك

 1 ::ع ل 0 1 2
 ماشا اهفو ال ايحلا مياسايدو مللاك ةقيقرنه"هليلسلاو مظعلا ففمتودوسلت م

 دشن و لاما نم ظعلا
0 

 لقسم أ اس ار 2 هناك ءاششان رءراافب ىحذإو

0 2 

 شقيه لاق مهن اسرق نم ماشا نبا اوف: اد ىذلا لاما نم لد هولا ماشذناو هرعولأ

 لهوا حار فو نورك م 5 ان |

 بالك ةف_صيرعاشلال اه اهظفانماهلد> اوالرينانزلاو لهنلا ةعاجب مرسلا 0 رشخ])
 9 بمء7ى م26 < صوص ماك

 رواج اخ 3 0 رطلا فاخاهناكو دنصلأا

 5و ءةه

 , رميا لدفلا “اوم نم ةفرض> ونأل ات م ل ل و ااها لاقي لصتلا نمةعاهلا ىمدالا

ْ 
 ظ

 لدالا,وهادك س زيه هلوق

 هأ مز2 اطويضم

 ريك م



 ريغ هناىدنعو لاف هلوق

 سوماقلا حراش لاك ىف رع
 هلمصأو لافام وهو ا

 ادكو ةءسايفااب

 هانللا مضي مريس شوخب
 تفونب ثااو اولا نوكسو
 ثوكسو: ”هلمهملا نيسلأ

 ءارلا متفو ةسيمعلا ءابلا
 لافو ها ميملانوكسو

 سوماسقتلا ىلء اضارتسعا
 ف يكف دصملا نمبسعو

 هطيضرغم كلذ ىلء هش.

 ىلا سعي هأ ىرتامىلا

 روك دملا طيضااب مريسُمح

 يضم مإ

 مهم دك ض موذع

 اهمتيو لسهتلاورب انزلا ىوأما ضي" مرش او ل متل اري_هأاضيأ ميار ةديرات اج قدا

 دامس ه2 هدام ص 37 2

 مرشخاوكلدولىت> عارذاعارذ مك ةناك. 0 5 كال

 لعتلاريدلاو اه سفن ا هيلع قلطيدقو لاك ريدلاو ريبان راو لخغلاى وأموههوم-تكلسار اربد

 ا ا تل

 تعلو اهموس هم 2س 1958 -

 راوتتملا مشل نرد ماودنك - *. هلفتو تحولا مطعما وأي
 هم 9 6 3 7 - ء 1 2-2 ع

 كرام نمأ را اشتتو سفن ىلا ئش *١|ةفاضا نمنوكيالواهاو مو اهرب أى اًريدلا فاضأ
 ”«ث هس

 راش كاونمالا مهلا مرا 00 ًاةيصقىلاهن رف قوذاموعوممشا ف ةىذلاءامملا

 كلذو مر عبسنلالوغببار ءاتءءملافو فار ارعالا نا | هاك اناك آف تتوص عبضلا

 هدحو ىلع ثرثاهناك ضارشرا ترا ضرأ ةيزاتيت وتساب 6 ١١ ذااهاك آتوص

 عوضومةواَرا فان ظيلغااديد_ثلا 1211019 0 :ضرالا

 ومو أضرالا هجو ىلع : اعلا ةراخلا هدهتدتامو ضرالا عمىو:بااموهو اعضو ضرالا

 2 1 د ا دورستلاو للا تشتدقوةلا اغدلذف ىو هطلت ني طوةراحامف

 و هم

 هنو سم ئىهو ق1 اع نط رعتالو لوطنالة قرت ماتا ضعب ىلءهضعن موك سه ةرات نم

0 

 لاك بارتلا ت2 ل>رلا ةهاق لئماهمظع اهم س1 !ةراه لاق هنا لوقلا ادهىلعسللادازو
 "100 1.1177 هع 0 0 اا :
 مساو لاق اهترا ةرثك اهففقاغاو فاغقلا ىهف ضرالا عمي و:سمةمرشملا تناك اذاو

 0 0 ل
 ل.>وهو ظاعو فق ىب مهو لمان . 0 عهضءعلاتو لارا |نمهمرم دنا

 د هو هلع

 مرمد>ا_متد>او ٌصارُشَرا ترا فاق هما ا هد. سنا ا اوسلو

00 18 
 ملا الى ربنبادشنأ ك0 ىلاةو>رلاةراخ ارت اوتطرللكتيو

 هثو

 مشل نبا اهينرجت نك مدح م او #3 اًرواكطو 00 ماكسمو 2#

 واناك> اذكه هديسسْن | لاق 1 نلعب قنوع زكا نيت نب يك ( مبثخ))

 قددتعو لاكاذ هع 5 ىردأالو هدمسئالاق تارع ”الاىلاءازعومرخآن وكس ةفمنح

 و 2

 مس98ئو9و ةدذ رضسء مادام و

 00 (م-خ) ىرعريغ هنا
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 اوُمَداَكَو وم او فورعم 2 هللا وماتشالا و الا 6 وةحا

 ليزتتلا فو ثنؤوملاو علاوي الل مهلا نوكي دقو موضه عج و َكهماحيىَ انفك ْ

 000 سلا
 دهاش

 ىربنتا لاق لَك ملا ىمسهنال اعجوإ_هحتا راوي كان |ل-هوزيز ءعلا



 ا

 موقع ود وم ه

 تعدم رز أ لك ىرامع مورق 03 0 ٌلوخدلاَتودعب مصدو مصقنا دهاش

 فزاملا يعصب باعث لاك و
 تزال فك اطم ه- 2

 مامر م مهرودم لكن #3 ةذلأتدهتدق مهبل
 اسمح 2

 ا اوةدارفالاو عهباو ةينئتلادهاشو لاق
 - وهمس 0 2 ى هب : و 16

 الادج هيلغي نامص>الو 35 مد شبا وطخل لءربا

 انئيدنيإ_مللاولاك دوهيلانأري_.هَملا فءاجو ميشو لاند لو

 ا دكا ل رئأام وانيلا لزن ياس مان 3 وإ--لام_مباجأتم كَ دمكش دن 50 مدقأ اك و

 جيل ميصلاو نيلسملا هخ ترهظذ ضب ترذك نأ 00 الموهللاب

 ملص هلئاولاكن امص نش ىأنا .مخسخال لخير رعد درا امس عجلاو

 همو 9986م

 نمسح ليو مدح وذو»ت هلق 1 ا ةصدر لصد هلال الاورك ذلاوعهباود-اولل

9 
 نو نب( )ىلع اوقوتوهس تموت هلد زيزعلا لد زا فو بسنلا ىلءلدَج م

 ا ا نامل ًاثارتفترلاع هَ لع ىو لوالاداصلا نوكس واموكساةروسكموأ

 ذلالاةيالو ردكتلا حج ايما الفتمتانو مالكلا كرضرملالاو هّتنصأناف

 ودود

 م ر ا 9 7 و تدااىلاد همم لش نا 00 5 0 امنال 5 ص مهو: ا ورم 5

 وشو م

 :ِ هم ِ-

 ع ٠ و ه-- و و دع و

 الماس و395 <

 هد رفاداص الا بادية َدو مستعد ريتومصتع مهوأرقن ءامأو هنملغيهنع نونغتسي منال

 قران نيك اس لاعامجال“ ا[ د ولقأإال 5 م عر

 نيفكاسلا نب عجل اامأو اسال-ةخاءامخناةكرح سلتةعورعوبأو رسكلاا ىلا رج ل ١

 عشب ا نيدمؤملاَق يارا زمور اص ترجل أوو - 0 5

 : 0 ىبع وشو ىمصتءالؤهلاةيىوعدلاو حاخان «ىافانا تجار ”النامصخ

 كا اهلك نوم دتكءانأق ١

 راصفداصلا فت غدأتءالنا 1

 || نوم تك نمعءاتلا نوكتف هسدبلا ةنكسمءاخا نوكت نما ني ع أ دحأ ن مولذالهيأرق نيف
 م . ع 2 5 همس

 ١| املا لوقتملاةاّنلا ةكركةفوتفمءاخلا نوكتف ةددثهداصلا نوك:ناماو ةكرس اة سادت

 نوكساا اهلصأ ءادلن نأ ىلع ا هنزتاقو ضلال م1مكمتْللاع جلا نط نافاس نلط فو

 || تيمروتعبو تد حول ثم ل_تعملا نمناك اماماو قالا ف رحل ال عشاان در ذأ هن خفف 25 ٍِع ا اا
 [| 555ه

 .ةيارزوقت م خلاىلادرتا مافواولاتاوذالارم ابراز حل 2 ند

 ٍ 0 راب لاقل كلدنوكبّئُد كار 10 ةراخوهوضرأ انوضرف

 ىل-ع هداز 2 لاوا_دال

 لاك هلوقفو ىراضللا

 كلا ارق 000 تنودصت 0:

 نومه ةزج نع لوالا
 فرفؤتو ءانوكسس |
 ىلءنومصةةيئاثلاوداصلا|
 نومصةئلاثلاو لصالا |
 هسا كر ةلا با

 ءاتتنكس اداصلا ديدشتو

 ىف تغدأف ن اومدصتع

 رسكف ناك اس قتلافداصلا

 رسكب ةعئارلاو اههلوأ

 ةسمالار ءامللاع ا اكان
 ءادناوءايلا بن رمح |

 ةروتملا داملا ةيدسو
 ىتلاةصلا لنا ةحتفلا اول

 ةدئرمدلا رك |
 ةسداسلاو م ارنا

 ةوط ةلطف خا كوم |
 طظفلتلاةعرسوابسالتخاو |

 اوان امتوصل انا مدعواهم

 ءان هن 5ت روك ند ا

 فد َن ومصعةعناسلا و

 ديدشتوءاكن|نوكسوءاملا

 ةاحمااوةروسكملا اصلا

 ةءارقلا هدل#هنواك-ثةسد

 رعىلع نينك اس عامتجال ْ

 لوأ نكن لذا امهد_>-
 نيلودم فرح نيئكاسلا

 اعدم اما ناكتاو

 هديك وتكاد مإ
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 (مدخ) مملاف رس ويب ءادئأل صف ذ

 ماصخلأ عملا ونامل وهمس ىلع هستجشمئقلاذاانالفُّتْمْصْحأو )_عأدقاو نلف

 مهو هفدعتمربغلسجرا م هل كيرالا رام ما ارسسكب مصقلاو

 لم مدا ىنعجتنا ىدنع :رهظالاو لاق ميٌةلاقيدقون وص وق مهى هناكسلاو 1

 ىلاعتو هناكس هلوق كلذ ىلعو لاق ا ا ا ويصرطمو ىلاج سعر , دج

 نال دمتم هال اما ذه ىلع ارينا مصاال اولاق اص ىأءيصخنينئاخلا نكن الف

 ىلا رلا فرط ةتاويع مدا ىذلا ميسصملا مايو تو اعل هللا

 ةدارملا كارد و ماصخأعسجلا و مكعلاوه ىل_ءالااهفرطو اهرخ ومال !* لالاحي

 1 00 يللا لاما رمت ما وعل از همومي

 اهموصخ ادرار زاب « تيرس عيبا

 كلماعتءاملا وذلس.ةثلار ازيد اهقوساهيفب 07-5 م رلاباهنا وح تن اضعأ

 هايل كاهر موةتكلادنع ىلا ماصخألاو اميئاوج ىأ اهموسرخاوأ تعفد اس

 لاو د [ةماصتأ نادرا ار 2 لبالا فص ىلع ادستوثأ لاق

 ل عق ةواذا عاتمال لة: هس وان يارا عملا و لّدعلا وأقاوملا

 نمد راو مو هولا ةيواذ فو رم ع يو أقلاوُيو أرحم

 روظلع اع اغا او لال احا ىمنملا و رلا هءامأو اههريغو نشا ارو ةداَرملا

 مق ىلع ادهاش ىرب نبا دشنأو نيماصعلابامتدد ماذا ةدا: ا تودعأو ماصءاهدح اوريعبلا

 حامرطلا هتيحانو هيناج اء لك

 دنع ىلعرت 211 العلا اهماصخ أفلا كاك

 هولا م هاسلارأد- [م عا تلاه ثو دا فو ايي ا ليسا لاربع 1

 اههسقألو تبن ضارفلا مشمس فايسن سئ ابان جلا ريقاندلاةعبسسلا ن : كرالل اد نمأ

 ادااهنوسدلب لاح راازز زر نمةمصألا اوهيناجوهفرط* [ىن لك مصو هاج .وهقرط شا ارا 2 :

 ةريغصت ناك اذا ل_جرلا صفت تناك مع رفناطاسلءاواخد.وأ اموقاوءزام تأاودارأ

 ا ماو م ايفدتبطعا 1م ف سلا هاو ةاهواعجا روز فنوكتو
 8و 7

 فرش نا لوس تم د>فو 17111 20008 . ماسي قش 11
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 راخال ادار مسخ هتمانلع جفا الا م بارما | اذ_هناكسا محا نة ص موب
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 0“ (مذخ) مملافرح ه ءالنإل صف

 قاف الا ٠ ند4-ءلع اوناك امم تهنال مث 500 الصا ا.مبال هبأو كر , ددو م الاراشتتا نع
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 م 0 ندداك ذمتي فيلا وافلام نلا/ماألأو

 ضم قلاب ارمشالا ىدقأب لالا" معلا لسقو لوك ألام نال لمو شل. ةوةماعلكالا مضلل

 _ ارد 6 رن نعال اهاندأب

 امُكَعلا| اواك اينأ مهلا لك أَن ماربخلأ هاو درا كاد الاذ ل
 “م

 يي © <

 مطل لدا مْدَسدَروعَس ف لك 1و 8 ةااك نيل ا أ 1 طلال قو
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 مش 17 ا اوم مار بد ةحشب نان ل هذا ةلزك-ع ناحسنالل

 اوُمصحاو ادي ءباولمأو ديد تاو الاسقف هلانانب ندي وهوتاو دوس رح ا

 عيم < لك الاود ىعدالا لاق اًشَحممَسْح ارسكلا,أ يل تي ا رولا مفدسف

 سد ليال م 3 ٍلاَمَسوسِحَستسلاَو ةبهبلاماققمال_سلا هيلع ىلع ثيدحىفو مغلا

 فاثيددفو يدب ينك ةلخ ماضل م اوسارعضالا ىصقأب لك الا ممَلنا عبرا

 ةماتح ةمصخ للا ذأ رم حيوزهقار .معل سب ةريغملاثيدح ىفو اًنْدق لك يرام تنور

 لاق ريس ل ا اذا تينا اك ضال ةقينحولأ ة 4- غلا رملاةمشبأ ندوغو د ع

 يس د عسو

 1 0 .طتاو تاغ مادع ارلا نال ثدي أو

 291 28و

 نيانع هاطعأ هلام نم هدرا 0 مل جرو تاب كاك كانا ىثف أ[:

 3 هج لو ةلويستلا تبول رورو هاذا مكس وعاسا لالا كنان ءالا

 را مدا و 0 الود وصخ م4 اوذأر اهب فص وال رو ورعملا ريثكلاءاطغملا

 نعال لا 1 رو هريشو هئامت 1

 مدخرعا 30 * تادفا 7 ًمدئاور ر

 حانعلا لاف ريثكلا عفا طدلاو

 ل ومش عا 2 00 و مدل ممم

 مذطضلا سرفلا ماو مام رلاو ماطيلنا ن ايان عاواود 5 هوم-كح أ مهرمأاو 2

 هلوقهنمو هعطقاذا ماظعلا دعما وءعلطقاُهْضَح مضي همَضحو ١ طولا مظعلا

 هياوث أ َعراّذلا مضت 1 رةيىضعي ىذلاى ىءاسقلانا

 ررعصلا ا هفنع قدشن نر هعاسع ذل قب رايلا كت داو

 ( رمش ء سماع برعأ نأ 1 3 ١-

 اذكمسصتةةفدسلاو هلوق

 هطلغوانهىرهو+اهرك ذ

 هنابوصو سوم املا ب>اص
 هسراشهرفأوةمعملاداضلاب
 اًضدأ ى ردزالا ناي هدضع و

 دكت هأ ةمهلارهطبط



 وذ اذ_كبعن ارهسغل هلوؤ وذ

 اذكو بيذهتلا قط هومضم

 نيعلانوكسلمكتلا ف

 حدةمالع هيلعر

 هلق لا ةعقوم ىرحهلوق

 "لمكتلاو سوماقلاىفاك

 فوذق يار تكاش

 .ىدعح# وأ

 ةفئاتفرطلا
 حادرغرو زنن انحلال وه

 ةدامؤتيلااذهمدق:دقو
 اذ_هري-غ ىلع لو ش

 اهافكاو كارد
 نيتبلا عم مضوأ دقو

 هسيئاعتلوكتلا بحاص

 عيدكم عا ةيافك

 اهقءاشماحامعلا ىفوهلوق

 هأ هرطنأو لدالاوهاذك
 ميو

 ىناكهماغجلا لب اق نا هلوق

 ا

 مضخاهنعا ربدمىلو ناو

 تاحرفك تا_هذخلا هلوق
 ىدووعسلا دمسلا هطمطأك

 كب راب لالا هطيضو

 رسكلابة ند ملاعب راق

 2س ومالا 2 راشمدافأ

 دعوعت ىلا جلا بيارا». ينط 7 2 فيج

 (ميضخ) مملاف رج « ءالنالضف 7غ

 ار رار را 2

 تاع بعتريغي ددلا م 5 ٍبُضَقااىسقلثم عاوض
6 3-4 1 

 ة وو رامي ذَا نما مضلاو عطاخ مسخ فيسو

 00 م5 سرس

 يسع ا 03 هينا تلا حام ةعقو مكر

 ندي ىذلا نسما هباوصكرب بالاك لبالا نم نمل ةربو أ لوقف ملا حامصلا ىفو

 دقوةزجو الدر < ذئذلا تدسلا ارك ذوىومألا نعد يبعونأ» هاكح تالذكو لاك زيدل هلع

25 

 مظخر# 4-1 00 اك عنامال تجامدتعتو اكل ملاعق ضو ارخو د عنيا دمر أ

 ديد شنو مشا ملا ىدمال ىلا امر را ىو او يت هتوصي ىأ حاس ديدحلا لك أب 7

 عارذلا ةَمصْحو »+ دوف »* جال !لاو اهطلغم سم نتا ملا

 رم وس و2

 ةيضطاخ الاه + وم هطاسوأىأ هم ةمْسُح ف نالفو لسوف ىأ تمسح َنعطوا همه“

 يمو م55

 | طرده وست م بلتو قتسدخوت ةطنح مبان او رمأ لملم

 نوكينا غل الىذلاءاملا مضْماو تاننلا نري رشخلالا بط راوعب بت ىنألاقو جحد 0

 5 ب
 لاف سانا نمويكلا عما م ذَلتاو سانلاهنرمثنالولالاذيريقياحاجأ

 مو تمم ل وسد 000

 0 در طانلناو 3 ثزامومجلاود» تاكو

 5 5 ءءء 8
 دقو مست نبور-ع نيربشعلا ما مكترو دع 2 رو دلبمسامضخو

 0 ٠ 2 هاو ا 0 ٍِع 3
 ةينبأن م هنال سارضالا غضملاو هو مضما ةرثكل كلدباوهءامتاممن نو عزي هليمقلا ىلع بلغ

 ا ب رطل واسوا ريئالاك ءامسالانودلاعثالا
 تس 22 <89 ١١ه دم ه ب م هسأ ع 2

 مضخىدب لو تاز :ءاذاو * ةعض لسع ند ضراوة لوح

 لاقروت بل ىرهزالا دازءام مسا مصَحَو

 انيك اتتاالظالو ا هلال الول

 اَميَقَدَح ل رتولأ مكب فانر ك ذامىلءذاش وهو لافاكاا ثآابحامعلا فو

 ىرهزالا هدو كش ٌسرعلا لبا نا باعاللدشت أو ماَر ا هوفر منح

 هبناج ىأ شارفلا مضخ ىفاهتيسنةعبسلا اريناندلاة سس مث يدحفوداصلاوءامابلئم سدو

 قو مد_ةةدقو هله- 1 0 نع ىءوموبأ اهاكحريثالان بالاك

 ةمد-1ا جاوب عض هومو# وتامضَللا ع عمق :: هللا اك ع ارك ذوكلام نب ءهكثيدح
 ه7 ٠9

 جملا حرخو رسل اما 600 امو املا ةريثك مرش ( مرعشخ ل عضو منال

 ا



 "م (مرضخ) 2 ملافرخ ٠» ءالئالدف

 امرشخا ذا ميدل ةماعلا ديرأ لاق ديرتنيألاقف َقطَلنانب ريب هليقتسافةماصلا ديرب

 داولا رسسكلا,عرضلاو مريخ عساورب ذك ئ و لكن مريشك مرن اواريثكى أ

 رملاف تول ممدالار كنوع املاريشكلاوهو مرمر ملاهي. ثمةيطعلاريثكلا

 ه,بف والو 8 و رضخ دو عجلا ثيآتلا اهلهم 0 7 0 اول اوداديسلا لق وأ
 2 5و

 ةمرمضتة-ةانو عم تيالودربلا فقرغتي ذليل ن «مسملاو طلو 1

 نمعطقنذالا مرضت رلهاملاة هس ىهونينذالا ىد-ا عطقةمرمكناوا منذ فرط عاق

 لقوم راك ىلءرغلا مون ل_هبو هيلع هنا ىلصدتلا ل اوان شيد لا ىفو نذالا

 ه نر ولا اجا وم مرضت ةسرلع ااا لع ناكو امنذأف رط عطقىا همر

 لصأو ةياهاجلا لهأ هنم مرضك ذلا عضوملاريغنماوهرْضححن ا ا_بوهسل هللا ىلص يبنلا

 ىهل قو ة_دقانلاو ةرفاولا نب ىهفثذالا ضعب عطقا ذايب ولا لهي نأتم رطل

 ”لرد أ كنال مح مداد اوة.لهاملا ردن ملكل ل.قهنمو تايظاكعلا او تئاسضلا نب ةحوتتملا
 عك 62١-2 هممعو <

 قىاةمرد25 راو ضنا عضوموختبا صاف تال 0 ًأرعاو نيتمرضخلا

 عضوملاري-غىفامئاد ؟نماوعطقى أ مهدت ةيلهاملا لهأ مرصد ىلرشسا ميهاربا لاك ةضوفت

 ماه وسد ده ء 5 و 3 كاد :

 ةيلهاملا لعأ ةمرم> نمةن ان مالسالا لهأ ةهرضخ تناكف ةءاهاسملا لهأه يف مريض ىذلأ
 2م اء ه و 6 ب ه9 7مم منوم "تب

 همرمؤ> او ريض مد بنا اوعداف مهمه قي سوالي هاش مت , نماموق نأثدد> ىفءاح دقو

 مالسالاوةيلهاملا كرد آند لككأ ىف عملا اذهل ل.ةفمويلع مهأ اوه ًااودرةنوإإ م ممم :ًاومالسالا

 » ةدهوصا مى ره 27 1 ا

 نع 0 ومالس الة مرشسو ةراهاذةمّرْطْخ نسر لرد نال مح

 ىكدو -و

 034 وهءد وو 9 5-2 5 5

 فد ةءعوطقملا"اثلاو قوألا ندةمرض لا ل.ةونيةدئباهعطق ل .قو سو هكرتوأشاهفر َّط

 ةملهاخلا كردأ 0 ءانتو ءؤلعألا نب كير لماذ قو اذا مرضت لحرو

 رعاشلال اق انيكردأ نعت تار و

 لصآلاو عرّلاوريداوانّدلار 1 :ةودج الناس

 مالسالا ىفاول_ثدالا ةاهاخلانالءارلا دكب مرشح هلا ىلع ةس للا له رك كيلوا

 كرد أن لابو اويدوحوأايلعريغأ نأ م همالا ءال الع نوكملم لنا ناذ ااوم مرمضخ
 ىره م١

 ىلار نكمل نععطقدلا هَ هل ا 0 مذ لاق ع نمامأو مصحح مالسالاو لهاا

 رك هوست

 مرض جرو مالسالاو د لهاا كرد ىذلا مرد ةةموطل مرصخ ةنولاخ نبال اجد عال ١

 أ يمت يو سيوحو 2 سجس سبع سوو جو وول 22: ع تمص ووو وح تس وجب مجمل دعس مهي وجم مر جسومما بج ووو ص سوح جس ع صم حل



 مملافرح « .ءاملال هذ

 وعدو <)

 | اللا ركب سال ىذلو علقو با فان عرضت د دوساو#و ٌض اهولأ

2-6-7 
 طاتخلا هب سن ىف ْمرْصَحْما لوقو ىلا مرضا لاق ةبسنلارك ذ د 5 دقو ىدىأ بسنلا مْْضَحُم

 هلوقوىرا را اودليقوءاون ف رعبال ىذلاوهل.قوهفارطأ ند

 رمان «ب-ةلا كك مأ رع ىلع 5 عفو ثوغ أم ملا كلا

 ركذن مأ ىردالءا راش م رض مل و بسنلاو ب1 ىف اهانركذ ىتااءاشالاهذهدح و هاما

 سدل ىذلاهنا ىدتعو هدمسنب| لاق 0 00 ابو ا نسرأرع

 007 و

 نو رص ءامواضد أه 0 اموف.فدناو ليعمل نيب بن دااىفو مالو أ

 ديردنبالاق امسح المح نوكيَت تلاحق للنمو اني بوق

 7 2 السد

 ماشلا موقةمراَصكن اودي ز ولأ ر ك ذو ٌقادَعلا اركذ يلو بط مسح م حطم ل وهو

 مهف 0 لانمهتم اما !نذ برعئادالد ىفاوقرفدو مالسالا لوى ءاود رخم#لان مام .وقنأكلذو

 ماقأن 0 ترانا هجمات نيو“ احألا مهفةنوك :انم ممماقأن هوةرواسألا

 ةقمار ارا مهفلدوملابم مدماق أن موءانيألا مهذن ملا مهم مأق أن دو ع ار مد :ري زيك ان مهم

 زاطقة فص باءثدشنأ لاق مرباط لك نما( مخ ) لعأ ل و
 0 0 267:س هم م سو

 لقاقهمح مية ثرطقاذا * همطخه بشي ويم
0 

 "لهدا ةلزخع عب#لا نم مطلنا ل_.قو ريعبلاو باكل اوهام اه امدقم باد لكن مماماخاو
 : دلل

 حاشحلا ن "مؤ ا زكا . ندؤ موطر 0 ٠ موهىلارعالانباسرفلان ١٠ه

 ةراقتم ئثلك نمو ىذابلا نمط ابيذهتلا فو رسال دئاصلا ن 0 راسقنملادئاصاا ريغ
5 

 اا را ءاطلا رم كت مدح طلاجالاقي فال كابي شلاورعدأ

 هع 0

 ا ةرالاههخو نع 2 نك را ع تع نمرايخ مهاننلأ نيعبسدر ا قب ن مهلا

01 

 رةهزانب ب عك لوقهنسو سان ال اهراعتسافاههاوفأ اواهذونأ 8 دام عابلا ىلا لصأ او

 ص *م دودو ه 8

 1 طرب نيمعللا ن مواهمطتتن 00 '” اك

 ثددح ىو ناطيلا رع دان هنأ عيونو كدحأ أيل_هيالشو داطافو اهفنأكأ

 مطاخت عيجللاو هسقت :أةمطخو همطاعو نا سنالام ءاطو هديا ةاشم 1 مكل تاس لاجدلا

 مو مءا# هدا س»

 ل-روهفنأ ١ مو قاس برشانا فبل الالم ط بردا
 سس

 ىه.«ء "2و

 ب ولف نفكي نركب ولأ ير لا 2-5 نع مساقتلا نب ن جرلا دمع ىو رففنالا لي وطمطخأ

 اناك



 0 (مطخ) ملا فرح * ءالثا لدق

 - و 30 2 30000 0 هس ه5 ع

 : نقةكال يا ل نآوه.طعاناك

 كام ىنْدك لاتور ع ىيفانت١ ا ىلعم ملا تءضوام هقئاور عيت شاع تلاسقفهب ىدوامفالا

 عنصت نأ اناينتة دعاك رامى اىلعم طا تةضوام هلوق ىف عمر” لاق تئشامف

 نَا ذاري_بلل لاقي و ريس بلا هيداقي ىذلا ل خاوهو مطاط عجم 2 ال-ماؤدب رئام
. .- 0 07 2 - . - 

 مساع هع 9

 ىشعالا لاقو هماطخ عَن مط

 سولو وو

 سدا عتماتو 5 ان ا
 4 وو 5ههومدو هم

 ليلا نءرةمطدلاو هلوق ىلل_.-ح لك ما لا 100 ريعبلا 0 مام اماطخلاو للان .عرةوطخناو

 ه8 و 6

 مكاو لالا ىف طمض انا هسا كب طاعحامو كفر ف.اوأ افوصوأداجن مناك هدفنا ىلعدمعب عربعبلاو رافق

 000 جت ةياهلاو - 27
 نا َْْن هر طاذاقوريغوناكلاورءتلاوفتالان 0 ل هكريعي

 هسدتم وينك احنا مضر هد ل الصم ةقلح هفر طفل هبجل طل مالت ل .قويرج وهفمدآلا

 م ني و أدعو 5 3 ءاطخلاو هدي الاف فئالا هلي تثنال 0 ع : هتا- ىف عاذا اطتنارم امو لاق

 |.هالاكه مدواخ همططت ماطالاب هم ور عمار و دا مسعيلا فنأ 1 ذم ضواملك

 ا ولو هم فوط 2 ةقان وماطخلا هلع عضبل قيد رمغات 2 : اًراذا كاذكو هنأ | ىلءهل_ه-

 هلاواَقل ًاواهسأر ىف ماطخلا عضو ىأ نود ىرخالا م 2 ْزلاثدد_-ىفو ةراكلا دش

 دخاىف لعهفناّكو ًارعشوأ فيل نم المحذ خاب نأ ري عبلا ماطخ ريالا نيالاق هباهد دود

 امأو همطخش ىلع يَ ع ريعبلا دايم ها اكريصي ىح رخال قرطلا هيف دشن دل 7
 هاء 2 و و 8 5 7
 لاذ بارت وما ارابرإ سا راسو اوما ا

 را و ف نايقراج #2 ع 2 تب ةاردقلاب عا

 صدم و

 تير تل 35 م م :دةن أه مطاخاماقاع

 [فاودانا ر# ايهذتنأ اه ءأزا همطاخ د ىدجنباهاورو بهذت نا ةفاحتو ايهذت الئءادار

 ه ه د< ىهدرو؟ 1 5 2

 مطاتواهموقر ومأ مط #2 مطذرتكت ىف 1 ل مهلا ى نأ لوقو

 دوالي هاما داق كا ادارأ مه مريد موم-هدئاتوهىأن الف ب ا .طاخ نالف لاغت

 زر ارتحالادي رياهد_ثاراهطبرأىأاهمطخلأ ؟رالا ملك تف امس وأن يدا دش ثيدح ىفو

 ةفينحوأ اهو سوقا ماطخو | لبحوَُدلاماطخو هر أ ءامق اطاستحالاو هلوشب امف

 لاق اد :ًماطخلا قلل كلذ. اواهيلعدةلعاما يو امل اهمدطتم رولات سوقا مط

 امس 2 2-2-2-2 |



 اذكنموملاهحو له3هلوق
 ءاحلا:ةلمك:ل او لصالا

 ةباهنلا نم ني_هتكسن ىف و

 واه بيذمتلا فو مسللاب
 علوييكم هأ

 ' (مطخ) ملا فرح < ءاخلا لصف 32

 ماطللا فوده عم“ 5-5 2 راس 41 حار 53

 لاول ضعي راعتساو

 اهمار رك 0 #* اهماطخقولدلا تاعجاذا

 هلامقإلوأ لسبللام ا 4 ادا ريعالو سال ٍجح هعنموهر فاذا مالكلا هّمطَدو

 ىارلا لوقو لالا ف:لاقياك
 جنبك لا 0 را ذىارحانتأ

 هيلعهللا لد ىنلا نع يبارعالا نبانع بلع ىورو 0

 حى لَ كن نلغش هلا ّ رخالق هيلع أطبأق هملآ رك نأال-- رع وهنا الس ص ملسو

 نمههنمىأ ُهَمطَح رم هيدارننأ لة وريثالا نبا لاك ءايلا نمل دب هسقربملا ن كول يلج

 ىتحر يملا فت ىلع ةمسماطلا ةرت ذ_لاى”ىلعونأل اكو نينمعلا نود م-ماطخلاو وردا
 6 مسوامع 1 طا ةئمهك دداىلا هولا ضر عة ماطنلا ل هلدح ىلع ظن

 ماطخمي و ةفاشالا اج نبتالخ موو مخ مَع بلاست نيماطخم موسع دخلا

 ىو ز اوم عاغان ًاردقنولو ةيقةيادلا راف ديسأن بة ح ثيدح فو ناماطخو

 قانو«يلعإ ف 0 مدس يظعأ !قدناُ 000 عل

 وثذس.سو

 ريسعبلا مط تفنالا لع ا لنا هم ةفدلو 0 هيونذهفرعتو همطختر ةاك|

 هوق ىنعمو مول عري عبو هيد د ىلا فنالا نما موب نأوهووعب لا مطلي كلاب

 ةدسو9 2و هس

 ىف ناهس ماو ىموماصعاهعموتيادلا رتب اورفو ا !همطدت
 32 وص - "-

 3 > 80 س <

 اكشن وك اذاريعملا تطحن 3 ميدعست ىأ عاسكلابر ات مطدتواص لاب هؤملادحو

 ودنو اهب ف رعب ةمسسغت ف“ 2 واجن ءانعموماطخلا ةعسلا كلى ير ع لاقل م

 هلا ىلع ضرع واد ءاسلاماقف طق ثيد--ىفو غوطر ا 0 ل لاتدا

 لثم ارث كل تف هءدصت دب هش: وهو هما بست ىأدوسالا محال نعم طر ذاكلاامأو

 ىلعس دل هدمسنال اق تي ماو محن( اورو ةرت ماطخل رثأ

 هكدا همطنم ايلا 1 سرذو كاذاوم_هوبمماالا مط عملا اللعفلا

 هماطلتاك اًتراصف نينأ سماح و زنئأ ماطخىلعح وزتولوالا فل وةااكه-.فلوقلارلفسالا

 قنا طو طوطخ هيف ىذلا رسفلا ملا مما وعا نع هاو طاخا مط دال م هدكتلا:

 رسكلا

 ان يل ضع عل ا يل ع ا يشل يي يبخل مسا



 0 3 ملافرح ه ءادنال مق

 ةمرلا ىذ لوقو عاركنءرسكلا
 و 5 7 هَ رق « »2 < )مو. و هب هور

 رمسع ن هوامطح هةوطخ د نا ل ندا ذإو

 ملط او ىم فطلناو مهم لمرلا كلذ فنا ناين ميسا ا

 لاك ندو ا تنال سأرلا هبل _بغب حادعلا فو هلدشتابلا ردد د

 4 كا اولا الار

 فريج وقرأ ي نكي 1 ىهطخ
 د

 الا وى هطقلا هيلي ىذلا» املا تكي تاكا ىاناملا هيلع يس: الو 2

 ىمطخلا هسأرل_سغي ناك هناثيدحلاىفو نكد قفءاذنارم
5-4 - 

 الو ير دانا علف طم يقوم سعاد

0 

 هك درا ن نم ب لا نوذورعم موق برعلا ند نط ةماطتوب را

 و هج

 ماو ألمت ادبعونبمسهوداسنالا ن مةمطخوحامعلا ىفو تاللا سفأ ْن هنطن

4 
 و ء-وه

 1 وعدي م »* كدت ادا ٍِء لاف ناعضوهةمطخو

2-0 

 م الإ ءاملادررالد 9 ورا ىل ارعالانءادشنأو

 نمءامطلا تاذو همسطتالو مالا احتل الا الة رلاك ةماعلا لد ىهلو#

 م ارعش ند با وسوي دملا ني م_بوهيلع هنا للص هللا لوسران د._تدجاسم

 نول 58 .دئاو "و تعود لو ءوسلا لرلا نعةباك ةساعم ناو قدحالام ِ .ءوذلا(م)

 دحاو حولا ورام 06 ماو نونأملاو سه حلاو سوبا وهما اوعي 1

 تببلا لك ايكال قداصلا ثيدح فو نوألملا اوهوة ماعلا نابع مَسلاورعونألاقو

 هلوقهندو توصةباكح ميم (يتصر ةماسفلا ا هاو هايل هليةةساعيملا

 لاذ هلل ينشر داع سكر مق ب راد تب ًارورودنمونأ لانا .توامة وعدي د

 اهنم نست نو وضعي ىفدشنأو

 هم "ع 9 سدل س9

 نا رة عروب يجزم 37-0 را اناا يك
. 

2 

 وهو صلاخناقيدصلا 00 2 0 ةرفصلا د يدش رة عا ةمكرلا هذهءامناكو

 ميل مهوب ىلعوهاغا ان د لولب مال أ عفا ني أ

 5 5000 ودم 5 < 2 00

 ةننفتلا نودمدال اوناك نيد ردملان : ا تالا ةلزاعملاو ةقداصملا للاخ او

, 

 لءؤبان قى دا ارعالانيالافو ةاشلا بر مع ”مائاورعو ًااهجوزىوس نا اخاهلنوكي تح

4 
 و

 تيمكلا لاف بامعحالا مالخألا وُ ءاندصالا ملا رة رم وحش لكلا

 ألا را 7 ا

 اذ_؟ءامطخلات اذو هلوق

 مكحلا قءلمر ل كالا

 ىمطخلات اذئوقاةرامعو

 لو-سرل دسم هيف عضوم

 هان مسو هيلع هلنأ ىلصهّللا

 0 كوة ىلا هريس سمى

 قول_ُئمو ها ةئدملا

 هيث سوماةلاوةلوكشلا

 ميد مه

 هلوأ حلاامةمحوعدب هلوق

 ”لوكتلا اك

 اعدم معرعلرم و

 همكم ةدا لاوعديساخال



 (مخ) ميلا فرح « ءاننالصف 7

 لخآلا تدواهاشك * 1 فرط ارمستيا اذا

 م ءلاىوأتو اي ا تالا ومايا اهنلالا ”اكوأ ةيبطلا ضي موللاو

 (ملخإ يلا بلا غلا ضبا يم مالا وتالفإ- ناو تلح قبدصلا

 لاف طقف لب وطلاوه لدقو قلد يدع. وطلال دنقو مظعلا يسلم 5 مدا

 مامتالاواهسنكام هاو ا ا (م) ةرامالوت يور اذك ةملس الرا تارت

 نع ضعب لغدع لد :قلأفب ارتلان مهتم حسك أمرت ااوتيبلاةماتو كمل ةسهئاورلدم نيوماتعلا حرمتو لالا
 ٍِ الالح بردهتلا ىف ىذلاو
 ماعطلا نمرئتيأم ةدئاملا مايو رأسا 0 1 َّن مياس |اةَمامدلاودما ناو فاعلا نر والال طيدو هيياخ

 01و رود د اولا مق ىأ مودكبلقو باوثلا هيلع ىو لك يف مس

 ريخ مل_بو هلع هلئا لص هللا لوسران د مسن ءثددلا قو سندلا نم مقلب .ةولعدلاو سلا

 ةياورفو دس>الوهءؤش :عالئذلا لاه باقل مودم امومقلالوسرايل يقل مودا سانلا

 0١ 1كيلو ةب اورو باق وهلا ناسللا قداصلا لاقل ضفأس الاى

 اهذكى أ نيسعلام ا كل ىلءوكلاملوقهل مودة#-- 5 اسعاد

 هثدكدع

 هيلع" اويعَو ةاقالَ السواد ناك اذاشاذو مالم لاو هو اهفرطلتو

 داونلا فو اريخ هيلع ينيك اذانالؤ 52 مك نالفو بطلا ءانثلا مما ومال نوسلاوه

 نس ا هما 9-89 م و ٌةِوَد 5 هس وعل

 00 ار تااذاا ف ليه شرو نس اننا ار طور طرد راو مهد ناسا هج لافت

 5 2 - 2و َ
 | ةموعتواتا امتأو متوهوامو+ وجسم 0 7 متواهلحةقانلا محو 4

 مَ 00 دا داسفكدسفر ا يومصر تريقدقد ءذلا ملام علا اثدللا ا مما

 هلسانلا مينا بأن مي واعمثيدحففو يطرأ اوتوهون نأ ذارسكلا 2

 مهلا ىورو هدنع مهما قلوط نمم عن اور ريغتت نأ ديربةم<عملاءاكنابود ىواعطلا لاق امانق

 00 تان 0 د ب ص 5 م
 لاقيع < ى !اأمأؤ لاق ئوبشملاوعوبطلاف لمعت امرثك أم | ألا مخديردن الاف مده دقو

 ىذااوه ل.قو دكر اونوهووخلاذ محأو الا مكهلثمالا فد ءوأنافو لصأو لصيف

 دشنأو هل مم ا ثلا متل يقئللاد_سف ذأفءاقتا 1 تروتادم 5

- - 
 فانا ا مد 6 َ عمهم عة

 ةسئار تيب مَحأ ولا مَحو بع اسناد« هدقو ا م>أ» ىرهزالا ]| ىزلا حلادقوأ مخأ هلوق
 مسو<

 قوت ادْمَحْن ةورذلات ناسثالا فم 000 :ر وءاقسلا حلادقوأم>دقبيذهتلا ف
 7 يحكم هنأ
 موس اَكوعشأكبلا د»* مهلا ارم هعماشع نبا 2 5



 ما (مخ) مملا فرح «؛ ءاخلالصف

 و 800 الي 3 هه 26 7 ٠

 موهلا ىلعدازوأ م ل9 »ع رم

 ىلا ارعالانبا ةدشنا هلوتووكما ]تلم لا ونهو فورعلاو 4 رك ديد هدشنأو ٍْ

 ىثءالمأ الوهاوتك انك عوءانربخالا سل انملدنأف متدارأامنا «ىتاذا شن توم

 ثيل كلذ ىرأ هديسنب لاق حام دل عمار ماذا صلاة ل رغم لا و لما |

 || لقثلا ميتاد ودم.لاميةلئاو فلا, «-د جدلا سوحوهو علا فلذا كا ا

 1 مامتتالاو مكاو ش شد رلات د ةئيدرةدسافة شد رقماهلاو وهلا تبديد لا ابل كعاوي 1 لا

 لاه هعطق همّسحاو عطقلا
 ال 0 مدد ءوع يه د

 اه انه ك3 تدر اه « اريك ىأ نيا

 ٍ ناكل الا سانا ناس لا ارعالانبا وطال واس لالا نار

 || ناتو سانلا تاج نملحر كاذلاةروءاةعض ى؟سانلا نماناٌتتن ا رىنايشللالافتو : دحاو

 | ديردن بالاك هعاتم'ىدرتيبلا نعم مهلا در نمىأ لاو مضلانالعقو نآلا ف ىلع سانلا

 || نت اسلاك ماشلا حضومال قو ضوم ناو خرا ناتسلا مل وباطخلا ىلانعىوراذكم ||

 نامل كوُمْولا لعن 1 تاعَبْسَمحْوْاَذلاَ 1 اتباع
 و م

 باعت تاع ؛ًاهمدررهشلا ناو

 هلو ووو ” مروع

 ردا ناو تقلا لك 1 33 اهموعلب ف ددنم ةلأر

 1 5 ٌةء

 1 متربدَعوهو ةناطانق_ديدملاو ا فرع ملا !حامرلان ماض دات اكناو |

 ا 0 نا
 سون بْن حملا“ اذن مضي وها ديرب الاف

 وو 2912-9 196 2-

 مسرفرسن مءاصتملابْ ةاشو م تدك ءالَحوامَ

١ 9 
 : امهندب و لا ةهنيعهيق مت ةندذلاو ين مط ردوهرنالا نانا ثيدحخلاىه هرك ددروو

 ا مهلا ديد_ثنوءامللا مضي ىجرك 3 ثيد للا فول اق ليو هيلع هللا لص هللا لو ران دس د كم

 : د 2 2 00 هاج ك2 0 4
 ا لاق : نطو فاطخ لدم ىلع ماو رمصع عضوم م إو هكع تناك هعدورم ىو 4و هدفملا

 وو ةع+

 ا مل هلاك مهادرد معمضلاو يفق فيقع الا اما ديردئا ىرأ ادد. بنا

 8م اء < و ودهم مهو

 ةرتنع لاف لد الآب فاه تابنرعسكلا, م ل ثمان ا ا

 مداح فسر 8 35 اال ينعارم

 بدذهتلا كامل كاوهو مد اقتدقو دلع ارب ا جهلا ةقيتونأ اق ءااوهلاش و

|| 

 (ر 26 سسا نرذلا ناس 4 1 1



 انانيك دي وير خبل

 (مدنخ) مملا فرح ءادئالصف 2

 مورا عضو و مدخلا كلذكونسنخ ب اهلوبُْمعلارامخ ن 8 0 رثف

 وخلا سس ب ىلعقا ارفلاموب 357 هليعق اوما 51 06 2 ةمرعن بالاك نيعلا ىف |

 5 7 هه

 نالارثك# مدع ضو ربكلاو هن لآ نمو ةناك لجرلا م كتن وهو نسما لثمن

 هدم هع هدم دم وم ع 27

 اجاجتاهل ىرأ ترو 03 3 ل كو ةرحوو لاق هريزغ

 الايمان اا لانا عب قام ةتلقألا هم كنا, يم سود سيب ند ل>ر ماتتإو

 (نخ) عار كن عرصلا يودون: نما بلودووا- نبال

 ديسا لاق عضوم مس مد

 رداع كارا #2 موسر مكان م نانسي لهو

 مالكلافسلو لعق ناكل ةيل- صاتناكو لاه لدا انزلابهئان ىلعانيضقاسمتا لا

 ثديدحىفو 0 او مو امدستخو هل بقع انام . 2

 البجهنظأ ىموموبأ لاق م ند ىقيعىمطظع ”لانا لاقرب مويرمسيلاوبأءرسسأنيح سابعا

 مدنا مود همدو كم و هعقوهب تا :اكىرب نيا لأق رست اورام اخ رهرفلا ولالا

 ةماز نا ىلعهتمال تناكو هن 5 سحال شعارلا لاقر ممكن يكرم ملا مرفديلولا نيدلاخ ميقات اكو

 هم ه - و هو ماع هام ادسو

 هم هركعرق :رقو ناو ةصر ةذإ د 0

26 

 همدجو دعاس ٌّك ندب 30 فو ا و

 د م 0 اما

 3 هلك ىندأموللاب قطن +

 ل كحال اذه 5 ولع يا مورلااوأيدينا كلذ .ةلاودةناكو

 ملاعب ناار

 نباهي_فزحرلا اذهل اك هتنادجرامحاص 008 طاشلامشلا طخاتط أ ةيشاحانهتدأر

 ىرهوملا هدشنأو لاذ نيسلارسكد السلا هدشنأو كده ش نأ رااثلتملا فيوم 5 لاديساا

 لاق ىئاثكلا دلاخ نب سم .ةنيساجهلا ةلانهىربن بارك ذو نار ميل واه تب لاسةحرتف

 أ داب سقي ماحس ناكهلاثمامتَتلاةبثاس و دهاشنلذك 7 ةيشاحلا هذه تناك

 جتفلا مو كملت و هيلع هللا لمعت 0 رانا مودق ليف هملصب واع السدعب ناكني ,/ركب قب

 لاق مممصعب مد نأ و-رال ىلاو هبادك اود لاقف ها ذامل هنأ | سادت اقف

 نا



 | فتي 0 ا ل تال ل اشف 0 اظل نت 01 0 ول ل ل و للا ااا ا ا ل يح ا ل ا ا ا و ا لا

 4 (مو>) ملا فرح * ءاكنالدف

 ٠ . 9و 5 -- .٠ -. 3 -- هم

 رد اومزمخامت اسانا 3 نيكرمملان 3 0 «.ل-عىلاقمويلا ىقلي تار

 رقع ىب برا و»و هلاق ميطللا نب حر هاج رلاادهنال.قولاقام هر مت س ,ةنبساج

 انادي ساو ماشيع ار 5و وتمر ماسر 00 ؟اولتقافاكو

 (موخإ رهط فدل انذار اك ُه رك دلو اساجو سعارلا مطر اعمال ا
200004 

 ءارغلا لاك هدم_سنيالاق مسا را اوبءاكح مسي خو ىأةماخ ضرأ

 0 5 3 مج هفرعبال هنن مءارشلا هلاك ىذلا اذ_هو لاق كلذ فرعأال

 اهلي عرزلا نم ماما لممنموملا لمَمْي دا فو تابنلا نمُةطَرلاّسعلةماَتاواناموس

 1 حام املا لاك ذك صوا دكه سعه حب رلا

 ةدصتخت اب نأ ىك * عر "ردها لثمن امنا

 بارع الات وس ن نمتد هما 0 واوؤن عدم اةنماهشلأوةنمللا ةقاطلا ىهوريثالان بالاك

 الث ىهل-.قو 20-5 رعءاش ثلا لافر 0 لانا دبع نه بارعالاه شن ردت سم

 ا
 رب ناش ما هطلت شكلا داوع

 لسيقو ةسخالا نمدر توكة ةرشاالاطنو ضر اوءاهل لءيقو طظلا ف بسنت داوعأ مثلا

 ١ فيان ا ناديعىه

 بانى ومآ لععشسو » - محال: الاد 0

 9 هز اكورب وس هدا 8 لك اريدسل اال ودعوا أسال

 1 .لاليقوريعزا باعث ءاوارر هلال لع واادر وب ليما شرع ىلع عوواضيأ

 دْئعُدَمللا ودين هلعج أ هم.سو-املاهلبادروأ اذا 1 راقت دفعلاو ورصشلا نم

 ةمكنا ىلار ءالانبا ىلصالا لزالاك اهدذن امحاصنال م اوتديلا برعلا

 بايشلا نك 11 ظكاامأو لاك باس نكون الو ماَسعلاب فقس داو ءأذعب ران مالا نوكنال

 نم با اربعالاا هينمتا تدب ههنا نأ نهىرغول ا هاكح ىذلا ىربنبا لاك د ام لاقي واهريغو

 تناكذناف رصث نمنوك.:اسمن همنا نأ ىلا بهذي ناكهنأ وهو ىمدالالوق 2 رمل نادي

 السنا باطلا لومعملا قر 3 نم وكن ةمدلا ألا ب تهذيم ريغو تلد ىهفر# هع ند

 ه سل.

 لولا 0 تعسف لو : اذنعَن وكل :امم الكاذب تعسف ةماق الا ميلا لصانأب

 محا سم لوق ةغيانلا تي

 اذ_كتمخةخ صوأهوق

 ةدو-ومةرطشااو لصالاب
 3 واس دهتلا قاهمامب

 رقبلا اهلصأ ف تمخةخرموأ
 يدعم مأ



 و 7< عال ده

 مق-ةاهه تان اراوابق 3 لح كفاله َملزاَسم

 دمأ هس ؟ 5 # م5

 لاضيم مي>ل 1الاقمأ مذ 03 ةيشعلك حاورالا هيشارأ ريهز لوقول مو لاق

 شق لوقو يدنا دهاشو لاق

- 

 هم

 ميا قبس ًالاالا » 0 درع له

 هللاةمدَحف 78 .مّشلاثيدحلا فو « مايا يسوي 00 نعلمو» ناحلوقماننادهاشو

 زمور

 آر راك اطراععساو ءنكسوو ما اى ًاناكملا س2 حهوفنمو هقو رعم ميكا شرعلا تحت

- 

 بح نمثددحلافو هدر :رع لظو هللا لظ فد عش كلارح لا ثيذع 1 مقدر و هلاوشرو

 «م9 هد و ءس ب 8 م

 م 00 هلو تسود 27 ولما ىديني ماسك مايقال هنأ

 لاك هسيشتلا ىلع جداوهلااضي ؟مايناواس لف تقو ل د وعما ًااذا

 لئاس الا نابت ىل اع د مكمايخبْرضرا سهلا لبن م ىذعالا

 هةم )-<مو<

 الا وت بر شاذك تاك عدو نار ءالانبا 0- 0

 اما نمقاشلاى الط َناكَو »* اع 100

 اعراب مان اذا واهب ذم تالف تلودتارعلاو

 تقبعو دا أبوثلاو ناكملابةبلا ةسحمئارلا تمسح 03 ملا مذاحلا و هعنعسو*

 2< يوم )هد هده

 هنا وشباك يشوش بما ًاهساك ىف ىشحولا سو هي

 مهلا و ةسدسلاوقللناو ةعيبطلاو هيلا ميلا ديبعولأ 3 بايثلا فيلا بيلا ع عم#

 دشن ولصالا مهلا ويدرعسلللا

 اهميخسفنلا ىلع وهعدب 00 نك 0 مو

 هظفلن ههلد_دحاوالب رعم ىمرافلصألا ليقو تال وقلما رسكللا يللا دنا

 « هر د4 د 0 -

 دسيكيداك اذا كلذكو نى -و صك: ةموهدخو امن وا 0 0 امي امش ميك هنع ما و

 ريخم اور بما فاو: كاذكو صون بيس .ةرلو بلع عجين

 اوماسةنامبكالام ا 5 قحروُزلا دق لو ناثناوا و

 اعزب دان لذه لوقوع هوانا *2لاتقلا نءماونابلاعامناو
0 

 اعاضأا لولا اماَحاَلو 00 سن فأل كامل

 هيديوج جد هح ج7

 فب

 ؟ ١ هديحص 3



 1م (مأد) مملافرخ + لادلاوءاننا لد

 هد.تنيالاك عجارتون يح ماس لاو لانقلا ىفماَنىأ هقّدحو ردا فرحدارأ ىتج نبا لاق

 نم ىهذهظفحتو ه يقتل اهتككام ىلع دو فطعت مسكنا نك اذو ةَمسكلا نعم نم دن عوشو

 ءابذا بنا اولا مه الا عجارتوزسكاهنال مح عموهاذهو ىجّدلاو ريصقلا دعم

 ه4: 2 كلمت اننا ىشلبقو ةد_حاو قاس قام لوأع رزان يدا وهدي نبا مسك

 ”لل-قلا ةمايتاو ٌماخاهعجو ةهليقسلا ةماسلناىلارعالا نبا ةبطرلا ةَضْقلا ةردحشلا ىه ليقو

 روصن هول لاه برعلا مالك نمت سلفة -ظوفحم تناك ناربرضلا دمع_بونأل اق ماتا و

 نيينعع برعلا مالك ن ماا ل_هجدقو درعسىلأن م برعلا مالكب قرع كارعالا نباو
 ىأنعرانلاه سل ىذلا سردلاماَقناو هغيدوف هلآ لوأ غبديلامدواخل نم ما-آناونيناتخم

 1 هرعم ل بج ميو ءار 3 نع ام مسام يسوى ربنا ضَحلا اول ضف وهولاك منح

 لاف ناموا فور عم طوس دشو 5 خو نارك مخ ندمت آف 5 رب رح لاق

 0 رّبااولاق فريقان طب 5 اربع كرب 9 بروذولأ

 ع ضرالا تءاخ ةهانحو أ ىو قلق بابةرع و مخ م مدلل هما قس انا

 ه:ءبولقمالءانع.ىفوهاما كلذكسدلوهد.نبالاك 90 ءزوان مح

 باعثدشتأ واهتعفراذا ام. 1 رت

 اهم فو رن ل ىرومج #2 اواواق ىتمقاسلا ىف:

 نين عيطت بالف هاجر ف تنعديادااو ًناسنالا بيصينأةَماَحالا ى ارعالاناوءار هلا

 عفرنأ سرغناةماخالا دع ونأ هيلحرىد->ا مياهنا لاق ايلع قيبف ضرالان 00

 اضد 0 هدشن ا امءا رفلاد ثنأو» رذاح فرط تسي ريت ح از

 ادع و ًارن الك وحاولوا

 تفداذا ْمأَدلاثيللا لاق هعفداٌمأدمملع طئاملا مد (مأد) .( ل. هملا لادلا لس يف
 3 مل هج 59و جم 20 1 نا 1
 لثمه-ةءفرئأ كرا دوهلعهتمأدلوقنةدهوف هَ : ىث ىلع هد_> | وورد مما دقاطن اح

0 
 مص )و ة دس

 ا مادو كعاقتنزوبحاومالاز :موم-هلاولاوهآلاو رومالا هيلع تما َدتوهْمعد

 و ه6«

 لك دووم رع 00 و ضع ىلع ا و تجازت رهيلع تكارت ف ةرحريغب أ دعم

 © صن سال

 مسوس مو 7 85 هم

 انا حوّلال 7-00 3 امَعمعاذا نوعرذ وهاك ةيورادشنأو

 - م 7 92 - 22

 ةقانلا لهغلا مد شع نود هس زل رم كتوهيلعما اذا ان لدم الا هما دن ىعدصالا

 رعي سم سو عام مدع سول »سن محلا
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 (مسحدإ) مملا فرح لادلا لص /5

 22 مرده

 امودن لح رلاتمادتدبز 1 وأ 21001 رب ماد مش دحو ؟ىث *نم كاطَءاممادلاو هاك ىأ

 هم 2.6

 هدا ا العت لعر 00 اما قتلوا

 سود لا نولك اول هنود نم < 0 ,ءتاسم ام داكلبلاو

 قى ىومهلأام < دتلهناو لم طارالا محد سعسشلا لاق ةناز ع ةلطابلاو و قيما د د(مجدإلا

 لسللا ا ربنا ل :رهزالا لاك هجد# دةدحاول ل و هنارع

 ةب و رلاك هلثم< ركل جوت ىأجركإ مد يلعن لاقي رو يارب
 ثلا نممحدلا ون مجدول زلا مس هبحاصلج رلام دو 5 هعيدوابصلا نادل دعا و

 هجسدوابصلا كايد نك 5 همس لاضتلا لوطن م 5 7 هورل اوةود:مبرضلا
5 

 ىلع مجال نالاسخ اذدو هدمس نبأ لاك مددحاولا هياصصأ وهنا د همبدمريس ف: فلق

 نمأبرعلا لوقت ىلعل ]دعا يصل ىف ىنعبات :تاكوتلاتا يعلو عمملا ها نوكيشألات أ

 هلئموهصاخلا ةصاخ مهو مهدحاو مولا ءالانءا برضا ادهن مىأتنأم لا اذه

 مو ووو ردم ه-

 تالفو رح نمةبارلاو ه سه هنت نمد اطول ود اوبال ورودو رد

 م0

 ةحئدلاوةعبدلا ل: :قعوهديز وأ 1 ى أدب دالوُ هدا تءعمامو ليا مو نالنأ مح ا

 ةيؤر لاك هعفدا ذا جسد مجد ارعالانباديد ثلا عفدلام :ثدلا(محدإ)قيزاطلاىأ

 هدسهلدودور تب وسو 5

 محدو حاكتنلام :دااواسم دو ناجمد لتزلا ى مهم هنمو هعفدي ىأههج دب مدر حوجأب حا ح١ : ملام«

 هلل قولا َِ و هيلع هللا ىل_صوبلا نع ةريرهىفأث يح هنمو 0 1
 هل ©6295 ء اس

 نبالاق اوكي ةرسهطمتعحر اهتع ماك اذافاوث داود ددس .ىسف:ىذلا و مثلاق 1

 2 ” ة)دءوسص

 ن وعماد اجدن دوج دبى ١ 0 ةباصتت ١ وجاعنا و عسفديءط ولا وحاكدلاوشرع زاسسد الا

 ىأ ثيدح ىفو مدا أ اال رالحرمهتمقل مهلوفةلزنعوهدك الل ركتلاو

 م5823 7هو<

 نءهنركشو لص أن مىأنالف محد نموه اجدن مموج ديا لاقفةنلاىل اه ارك دو ءادردلا

 < #و29 ضد سهو

 مقلاوأ الاك 5 ةأ سها مسا ةجندو تاج دوام دواج تدسدقو عارك

 بلل 4م ن7 باهملا نبدي زب ىعي اًحاسشحا 0 5 0 23#

 كا هسحدلاو 0 لجل م هدي نبأ ناظملغلا ل سحامدلاو م

 ايلي

 فاسملدلاو قاهسشمملا و قلحلا ئس || سحامدلا او داوس عم ميدل لذ فاسجداو

 ناك ثدي دا ىفو نيوسلا مدا الاوه وناس مخلاب نامل منا رداخلا نيمسلا



 0 مودال قر 1 لانا لت
 ءك سس س؟6ُ7يس ل7 بيبي يب متم

 5 صوور 9000 5 00 2 5 - 9. هو

 : ظرلغلا دوسالا ناسو-دلاو ناوحدإ اريد الا نبالأو نا.هسحدل_جرو_يفوسانلا عباس

2-0 6 

 ١ ثلا كر روش د4. احدلا اعلا ىرج اك بسنلاءانام مق دلي دقو مسا مسا

 أَم وه ىف هن اك 0 الدو لاول عم ا اور ذل نك

 21 جاعزإ ف عفدوهليةحاكذلان هابرعضم ع مند 6 نسا د

 : 5 - 3ىموم سدس

 ْ مدا ىربن الاف ل_ترمعسا مشخد مل 5( ةغلتولمهملاءالا ناجع
 1 2 هاد 29و ء د هو -ذ

 ٍِ رك |اناةدرهنفدرأو *« دحر مص تنئاذا زحارلا لاعريصلا

 ١ ديدسهلا ن زو ىلع مدودلا رمداودلا (مدد) ورع فأن ءسأنل اع جينر 7 كلا

 ا لاس اوه ىرهزالا لاك خروتلا يابو ارك مما ا حرا بشن

 || رصشلاو ”الكلانم سبام مدمدلارخ رخاعضومىفلاق واهتمكلذ حب 500 تحس

 هرعت ع ند هلك أي «بشي م دودلارغ ريغر ثئ *ٌلاذُوادانز وأ لاق ىربنالاق تذتللا اوهىل.قو

 تار للا 507 مالح (مدد) اممدودنانر هقرعيال 3

 ةثءدودس < و”-و<

 || ىحم يعللا هي زاو نب عكلاف ءردلا ىرهوملا ميدو هذ مردب مرد ل« - لاو مردأو وفرش
 4 26ه ء

 ا مرداناكمو ىوتسا مرد ودو اردت رعلاو بعكلا مردهدي سبا مده نوكي الل

 ىرهوملادشنأ | مرد بعكو وتسم

 #دو سام وة

 اًمردأامعكو ادا اس #4 امرمص نأ ةسْسَحَي رت ماك

 1 مردالا لاك ا هلدسلا] ؟عاملانأةرير هىلأ ثددح ىو مرداهشفا صو

 || ناف تاب سيل قاسلا عمو سدا بعك نأديرب وهلنانسأالىذلاب مردال اهنم وهماظعل وحال ىذلا

 | نيبتسنال ءامْرَدةٌ ماو مْ نكي مظعلا مَ ىتنعشلا ل21 وعسل ل 0

 : 1 رينبا دشن أو اهقفا الواب 0

 بوغكلاءاًس ةامردملا 1 در ارا |

 || لقو ءاس امهر رووا قولو كدة خورعللاو مصشلاهاطغام لكو
 الإ

 همردلا صآلدلا بات كول: شا دئاعاب تلاه ة قستمةنئل

 هلال راوتسلا نبا ول نم

 هده مود 0
 همردمهذ اذ لاى دعت صاعد د# ى شل مو يلمع نا

 ص

 69و

 امر دريسعيلا مردوهلن انس الىذلا مردآلاو ءردأوهو تت ادم هنانس 1 تمردو ةمرذلا اهللاقدو ١



 (مرد) مملافرح ه لادلا لصف 84

 ههه هد ؟ءه .ههيدد

 مردادر> [فلكسيلهنانسأ تيكر قلد ا ل تهنا ناموا اودو

 ىلا حارطاوأ هه ضاَورتلطقساذا لا كلذكو مرد دوهو ا" :نالاو عادا لل ليسصفلا

 عاراللْتهضعأو اناا راهي غعلطر اههضاورتبهذاذا عاذ- الالب الآمر

 6 فلبقعلا لاقم دوج امرعشلات :غلاكاذكولاق هل_ثمدي زون لاقو اهيجبساد_سالاو

 عقتن أدي رت ىلا ن نسلا5 رح رهذق دس وا دوعقلالاقيو تدكس لا نما ماردالا

 مم نال قتالاةن هعضاور قل 1 0 ًااذاىلا ارعالا نبا مراددوةوهومرددق

 ا اولا نس طعنا ماردالا ل_.مثنبالاقو عابرالل مضغ أ لاقيو ٌاروه
00 

 الاتش الزاب ناللو بلد 1لاَعد الفساد تاللمردأو د أوان مردأ

 1 تمل ىلا نقار علا نم مردالاو ابد ثبداذا ةيادلا تمردوهل فن س هس ع نكي لناكم

 هم#7 موو يأ عر

 تريراق ةماردوأبامزدوامردو امرت مرَدواَمْرَدرسكلا, مرد نرالارؤراقلا تيتو

 كالذو رج دينا ميزاب هلطنح نب كامن مراد مس هيه 0ك فوطُلا

 اهلقت ند اهم ميدي شو اهلها: طب روتر ,كاهللاقف كلا اد ىف موقهان ام مانأنأ

08 

 000 برالاءامزدلاو كلاما يبو اديكاج دفدوأ لافتا براقيو
- 

 هد هع هموم ه7) وهمدو<) ىو

 متل نيو أ تاذ قبح نط 3-3 امصق يكس امردلا اه 6

 ىلم>(مطننأ 3 حابب حاس بارالايىقتابنلاةرنكهّضْوَرافصيى ربا لا

 اكقاو 0 0 اا

- 

 م رص عمورضقلا ىلا ةئيسلاءاسنلا ا ١

 انمسيموألدسانلا ءاسأ َُ 1 يك ةماردال سلا نم

 ةيحسلا 0 نمور اور ع ولأ ل الا يهذتو“ى 2 ىلا موردلا ل-. ةوةماردلاكموردلاو

 اس هد تبداذ امد مرد ةقانلا تم ردو معانلا اهو دل اقل ردلاو فارعالان ا يسم

 لآ ضيا نم وهو د ب 1 لغتي ا كس !- 0 و

 0 عفتز :رثءأم ردلاة سه لاك و راهتلاامئاك ءامرد فاك بر ءلالوةّر 5 :رواهلةفدح ولأ

 هنولو ىطغانهيدش 22 مرادلا اوضرالاتمردأدق دةللط است ىهورعضخ أ !هةروره ل ا
 نب 2 0 ا 1 1 الل 1 نا رو ل

 ةف.حو اور به رحوضواديد_ثاريم نوهافدو نت ائلرم_عفءاسنلاهب لاَ سدوسأ

 دّشنا و

 جنوح بيج جهزي

 00 ا »وو مج 71ج جاجا تةانسدف خت ينيب



 44 (معرد) مملافرح » لادلال دف

 1 0 طق زدت 255307 0151112720177 1767552257 05270057-125 1717125213 2 7 1 تن يظل و عت يوي سا

 سد ى < و عم ع

 نيَدقَتلابمرَد « ىداؤف لماما دشنأو
 : ثم د ع

 أ ل_ءقدقو اهفرشواهتد م مي ىف ند 0 وا للا هنمذ كر عش مردلاو

 نمل مساءا رلارسكب م ميدو مدت دقو ىذا قولا يراتموه تلا كامل ن 3 هقم_ثمدنا

 ا هر ددقو هب . ردي ملال مراصف هدأ رد لستقدلا كلذو دعا لثلافو نس

 هم اوم 2

 مردىدو أبر طلال 5م 357 هل ىست تدك مدون لاةفىذدعالا

 َْق اذ_كهوه بدئاهلوق

 ىذلاو ءابااددد شب لصالا
 دعي ءارب برد سدهتلاا ىف

 ٌ دقه هوجو لاقو ناب نيل هُذنِب» ”نبردوهور# وأ لاق هلت عسن نمل( ىأ

 نم براذه مراكب بح نبالاقو عربا لت 0 نم لك- اال: ءرادف ىزتسكلا ظراقلا

 زعو الثمتراصف مرد ىدو أ مهلئاك لاق بالسيد, تادف اطة نامل
 سس” سوه 0

 نموت #0 امرأ رعداكدأن 2 ةيو دلاف لو زودريغ امه تاك 5

 هررحو ءابلا فمةدعب ولادلا 1

 يدك ان ١

 || يك
 8 ل رش نزوة يعادل نيرا ىره وحلا (يخس]) :هلسقمردألاو>+ وحاحصلا فو سد رق رد

 ىلا يرو اهحنكو ,لدلاك

 ه دم 5 8-5 ع

 نير دةيهاد افصل د »* نيصشكا له تابحنمتملأ

 مع مءردلا ( معدد ةنسملاةقانلا مدردلا ىردوملا ليلو تعد مد (مس)

 ْ كي هوبي هيل ثملاجرل اهم ,موهل.ةو طقاسلاوب مقردلا دز هركذ كأس و مرعدلك

 | مكردادقوناكأ نأ نسا ,كلاودلقوربكلان مطقاس ا مديدلا ( مهيد ىنارعسلاهرمسفو

 الملا لاكو ريكلان ماتسمع ورا

 اتا 5 اماكب يد ماس ت01 #2 ا.مدشم قاب ىف اللانأ

 ا دى هذ ر(

 | عرج 1 مكره مد -يعهالكء ان قلم برهم ىمرافتا: ةامعردل و مقردلاوإا لأ سدي مكرذاو

 هءاوماك-ت لنا راماعر-| داورحممتاك ةذاشمو 0 رد .ريغصتقاولاك هدر م ءاهلا ارسكب مهر ردو

 نعاتلا لاه ماعرماولوا رو ىرهوضالاحماغز دس ا

 ىلا ىد_:ع نأولهوق ىاناحا قامة ف زامل 8 ماعرد ىئام ىدنء نأول
 تسلا كف فزاع كحل

 ةياورلاود ساق

 هي
 مارح ب ىفارادت عمال

 تعا اه

 قءاحاا َيهاَردلاناهيومبس معزو مر قءاجوهد.س نا مهاردمهردلا عجو

 فرايملاداقت هارد : د ةرجاه لكامل ااهادي نت قدر زرغلا لوق

# 

 8 تدق ءاذأ عداصالا نع م-هاردلا عافتراب اهمماتم تاغ نمىصخحلا حورة ىربنبا لاك

 0 : هك مهرداولو يلو لاك ديزونأ 00 مهاردلاريثك ى هل لعفالو مكردمل-رو

 1 ١ صر لا ىق بريسو

 (١  5مشع سهاخ برعلا ناسأ ( ه«ديصميرتك ها



00 

 (مسد) مملافرح ه لادلالصف 3

 م_هاردلا لاك ًاىلعتراصفترادتسا ىلا تمرد لصاح لعن افلوعشملا مسادحواذا

 دع

 نتا

 مصشلاو معللا نم لَو هلئئث لكبيذ_خلاىفو دول مدل (مد) ا
 7 همم ريع 9و س9

 0, نإ هريستلا وضرب رك اايمسددقو م-دئثوا

 دف ابل تمكردمولوقام أوج نبا لاك اممم ًاناكناو ال_هفوهاردلان ماوس

 6 - 8دوم

 مسدس ايان 6 * ارب مالدر 0

 لاك سمدلاو رضولا مسدلاو

 م-ةبايئ فام دو + موني ضاعت م هال

 د ٠ 0 هلسو

 ميج هيلعوستلا لهنا امي رهبجو أجلا مّدوُأ اوبوذلا تايد اىنعي

 بوثلا ساطأنالف واو كودو يونلا مسكنا فالخالاٍمانعثدئاذا در اللاش و هدو

 رامي فسرةبؤ لوقو أك از ناكل + ماذا بولا س -ذدر بولا مس .د أن الذو|

 سود مهله 2 6

 مناع نا »* اموسدمو أ بكوكلار يقدم

 5 ت0

 فوملا وشحم .دلاو "ل ءويدللو هه-طعمئد :لكبكوكو هانا ا

 م7 وه. هه

 احرح فصد ةيؤرلاههدساعمد مضااب هع ىشلا مسدو
 ةمددم) دوم به ع

 اتطعوأت ولا تاتا 5 0

 دى - 2 زو
 قاد حاولا قاقثأا ةئيوكرعلا فل تاون نمرة وقللو هعمداودارأ اذاىو ربو

 ا |ُشجانو 4دح راو ول روت ىلا تاشجانلاوعوب ها
- 

 7 ظ 9

 هيد ئامرسكلا,ماسدلا ىره دودلا يالا رمَتلا 0 مةجرسج م

 ير وو هس

 هيدي اموهوداد لا ماسدلاوام“ 1 خاابعمد |هنععد ه-:ملوقت كلذولو 20 ثذالا

 نذالا اجب لسدو نونا لنا ثيدامالا ضيفو اهوأوةروراةااسأر

 مور اموب م

 او وفه هند لكوقلا هب ور نمد :ءادادس هلن أى عي ةظعومالواركأ ذ تالف

 #ةءودن اوم

 جس 0 ينال كيج ٌتخدا دم متدحو امه «ثاط. دفا رفد ىعد

 2 وو
 لوال ا ىلا ىلوالا نم 1 ماسلا نسأللاثد د>ىفو 0 لا قرح هيد تامه دلاو

 وهو مسةداو ا ىلا ةمشدلاودادسلاما بدلانم 0 د ةيايءاكا قو

- 1 

 هذخا تايد ىأ ارنا معي د>ىقو 2 مودا تلاةمسدلا ىل اريعالا نبا 7

 ىفىلا دلك هرب 1 لا نيعلاهدص] الئااهودوسىأ ا تاو ومس دلاقف الان علا



 41 (معد) ميا فرح » لاذأاالصف
 رس 06060_06060060_000060000ا0ا0ا601012221_171_101010010100101011 بت

 ع ا ه0. 5 - --

 ىا ءاعمد ةمامعهسأر ىلعو ٍبطخمنا لسو هماعهللا لص الان . ءىو رو هنءنيعلادرتل هك_ذح

 ىنال فلا مو تاأق ده ثي د ىو ةعسدةمامعب هسلأ ارب دعدقو يررخاثد دحفو ءادوس

 ند ىندلا ل_هقو لاحرلا ن يل را ا الا دوسالا ى أشمل سل ذها هافانا

 هه ىه)و ع -

 نبا د ند راقد لك تت «ىربرغااريشيلور عون دشن[ لْدرلا-ىدرا عدلا ل.ةولاجرلا

 هللانورك ذم دعب شن يضرأ"ادردلا أ ي دسحىفو رث ذلا للقلب بدلا كار ءالا

 كيدرصل 7 المكلا ىبدل | نذ ف اخ لمع ىدااداودلاو هو مسذتلان 5 الملق رك ذديرامسدالا

 رش ال, نا غلس ملاذا ضرالار ملا مدد نمو» ىرش لا لاقو ال لقالا نو دالو ْنَعلا

 امنمادخن وكي فارعالا نيا لاقامسدالا هللا نو رك ذئال هلوقهنمو رك ذل للقلا مشدلا ِ

 هللانورك ذي مهامتاف امذناكنا مو وفأو مسي ولقو رك ذلافاحد هناك ذافامّدنوكي و

 را ا ءدينيير 1 ذال--رنادل:هولاق دل ندال.لقا كف

 0 الق لد الهنا حد افامدواح ا د1 اذ هتوكي نار لادا لحر لاذلاّقو

 لاق 5 را «لماناذاف استار هلا نم ظّدصال هنا مذلاو ةعسا سوم تارقلا كوكتف

 م *الاالامهم_لامىامسدالا هنلا نو رك ذيالمانعمل قو لوالاوهلوقلاو ىرهزالا

 تنأام لاي وغلا لو اهلي ضرالار_طملا سدو فالى ىل_ءا. مند بسهنولاوفاوجالا
 5 3 2 راج تمص كال ا دع 0-0 200 عال د

 ف 0 ارما معدو اههعمددقدد راج ى د ءاذالحراللامقب وه. فريال اةسذالا

 0 8 وم 4 ه--_ 5 8و «7

 ندبئدلادلو مسيدلاوةبلكلا نم بلعتل داو ليو باعثلا مسدلاو عضوم ناسهدو عارك

 .لل ٠ . 3 مك 2 9 0 00 2

 "نلمهملاءاخلا لدتلاخ رف هلوق دعونا مسديدلا ىارعالا نبا لاق روم رار
 "لمكتلاو سوماقل !ىفاك سمسم سود 052-- هاما يل

 0 1 ا رت نكلو د ل ملا ىل- . ولا توصَ عماد سما دك ال سمك ا |

 دوسي رهو تبنذلان هعيكلا دإو عمسلاو بئذلا ن همة سباك وساد لغو

 مالا دوب : دلاداوالا وهام لات ةسلكلا ن نم نذل داومنا لاقي 3 ولا لال ت اق ولاقت

 ديرانبادشن طمس ميدو مدر او سسط لدم

 ىرئامالا هلا“ ءاضكأ #2 ىلا درب نم ,

 و لت

 ملا مسدلا لاةفمسدهلوق فورا سيلا لاتنسي دل كاع اوف بحاص وأ لثواب ورضا فصل
 0 0 0 معد( دل همفريخال ىذلا لجرلا مدل (مند) تاننمستدلاو اوةرذلا ةمسدّدلا حاصعلا

0 
 "5 هز معو تيد

 مسيدلاام مسرد فلا ىلأ مساو لاق ةمعدلك ةماعدلا وماعدلاو هيمهتدامةءعدلاو هماق افلام عدد عذب ثلا

 وكم عأ حلالاقف



 ش (مرعد) ميلا فرح ه« لادلا لف 4

 درس هع م92!

 هماعدلا عرعر 4# هم ماسلا ىلع قاس و »+ ا النت ارامل

 هما مسا ةماعدلاو هودفو مك تور معا اعدك 01 ءءدلاثمللا

 لفدداك ىتحلاغ ةدانقأ !ثتددحىفو ا لا وعدا و ا لاا

 عراد م»

 دحاولاو شب رعدلل سا عملا اخو : 0 6 همعدقهمنأف

 هجالياو نعطلا م>دلاو معدلاو 0 اي 1 0 معدل: نا ددحاولاك

 «.9) هع

 ىلإ ارعالا ناهد تنأ لوقو ردا عاهد ماعد ةماعلا ديسلا ع علا

 كا ه ه5 <ء 8_

 معدل ةلكمودلاَن ما ا تا

 نار ام_عفنيطن مانا "0 مدلاو ةساعدالو أمال, ا

 «” مرو كوم )ومس

 هماعدلا عزعزاعزتتءر »3 هم ماسلا ىلع فوم ناو »* 2ك الكناس ارامل 4 اطل و

 خيج وج + < تيديااوت 77ج 54, قي 7 1791 و تحب جبع مشو د"
 9 هود ع

 اديزولأ هنم وقت ضوملا عني انالىأةك احو د ا ا م كلا

 رمثك لامىأم ءدنالةلالاق» لاملاوثوقلامعئاوهعدنهفابشخن مرسلا ين 0 اذا

 ناك اذا م معدأ وهف ضاس سرفلاردصىقذاك اذاورع ونأ 3 هتكفىذلا نرغلاو لاو
 م

 ىبداعنا ماعدلا ديد هع ىتلللاةديدشلا ىمتالاوراكلا يلا لكم وهفءرضاوس ف

 0 ا هدام موقيىذلاتيباداتاعنلاو «انرتسج حاولا ى 2 || 3 دثنأو

 و ان -ه_

 ىلع محد ةسناع اد هد ىو ةماعدث لكل ثيد-هلا ىفو ارو اهملعت 1

 كش ىأ هئارمح ىلع مع دياناك هنا ىرهزلا ثي دح هنمولادلا ىفءاتلا مغداف مندي دل 2 ا ؟ راهح جري س77 تجب زج ج77 /رلاةييج هج رك 7

 لاقذ باطلا نيرع فصوزيزعلادبعزبر عثيدس> هنمورسعآلا ثيأت: رسل تيل
 ةوق هين كن لاذا ناله معدالو 5 اذا معتاذةيراجو ف: ءضلاُةماعد

 وود م هم 7و2 هوَ

 0 وىفدن 3 »* 0 ميرو 000 لفرع

 م

 «هز ه.ه) 2

 00 0 #3 اردو

2 
 6 دو 0 يب هوة *ي نم يح أم م دوأوطو هاير اى يع داهطسواويعذ

 و - 0
 .٠

 نعم ددسن 00 لبق وهذ ىرهوابا لا ثاعوسا ماعد: ةماعدو فيت

 بص

 لثلآ أ ىذيلاءىدرلا مرَدلاوُل كدا ذفوهو وَلا 2 علا 0( دعمنب رار

-- 

 ظ الحك اضم اًدوداَنلّناَ 3-0 هحاقل ىو ساندذلا مرعذلا اذا ىلارعالا



 4 (مقد) ملا فرح « لادلالصف

 بااعيالاتتيلتلاقو املك » تكس ال نساك دول لاصف نهي

 ْ ريصقل عدلا لاقو * امرغدلادوُهَقلا|هيعار بر « ناندءونأ ادثنأ مرمدلاريسقلا مرو

 - جعفد ه 03 4

 لاق م ٍمرءدلادوعس لا ىلعامكس نحارلا لاك تور ىأمرعددو ذو بو مول همر ءدلاو

 2 ىو -ءو م

 ْ هك سال عد 00 م امعد 0 ٍمرعداكم عردلاءديسنا
- 

 1 هنطابملا هرسك اعده فن مَع عد مئه م_:طايىلافنالا 7 ءدلاوا اهزيتوارستغا ذاع

 ١! ر ”اسنوالاغااذثدا اولا ىلا ةلذاحتو هوجو برضيت أل - را ناولأ نم ممعدلاو ع دلاوا مده

 : .٠ ) 9ع

 أ ١ ى لاو معد سرذو ل 0 ندد اخ لف هه>ونوكي وهدسح

 همهسدأ مه

 ا ىفو 0 ا جاعتلان مءاعدلاو حديد -اعالا همه ىذلا اردو ها

 ممم 92 -

 ا داوس ىندأ هنفثوكي ىذلاوه م مآ شيكي تنأ ثيدحلافو ّن 5 هدا 00 وةمنرالا

 ْ ةنعدلاف لَ وأ ع او يئذلا نال 2 لارا كار 22 تدتو هارى اصوصخو

 وه ءم -

 1 1 تلد هبرض» عئاجو هدو غولام ماع رفد بالا نال هقمزل

 ىلإ ارعالاق كمي ا

 ولو جاكت

 مرلا لثماهنمع أ ةرمضح د ا الا سور نامل ةيَضو

 هعداو هنادي لو عابنأمغ 0 مامون عمدومألال,قودوُنألا شان

 س2

 لاتيعابتا كل مناد اعدلافو نجر ل“ ل هطضمأهلناهعر أل بقو

 نيسااب 2 لاقي وروءكنمول لاك همس و همُعشو هدوم 12د تاع

- 

 ل) هو” و وو هدوء

 : اندم يولد ركام قال م رم ونلاقو ”لمهملا

 رو 75ه ع3ق7-< 9ع وزد تم مدل وود

 ماعدالاو ا هس كدأو مت رك مهجة كرعولا» ار مويتغانامت دمه دو

 || هاود :أق مايل لادا ماخذالاو هلق لع هيقئاو فرحا 2 ذا ترن لاخدا

 م

 2 هوجن ةدعاسلاك هل مدأو هيفيفلدأ املا نترغلا معلولا

 1 5 يل ل مَ عم همس

 للابن نمت دأاوءز ةاذا صو » 0 عيدا, تار ع

 َّق ماغذألا 10 0 اذ_ه هنمذوخأمفرملاف فرحلاالوكرهنالا لاق

 وة مالكوهاما قمت س ءلامهالكو فورد ماهذا ن مااناح ا ل_.ةوفورحلا

 : نامعدو هاطع اغدءانالا مغدو ل ارت ةفاخمموقاارداب ل جرلا م ع

 ةثوس)9' هل ووو يل د وو 3« هع كال رح الارامل

 ٍ تلا وهم ةديهقد و هيف مدقم بهذ دأوه واكد مقدر دز رمؤذلا مدل (مقد ]نام مقد و

 1 | 7 + هع

 وهاذكلاوشااو هلوق

 بيذسهتلا نت ةخسنقو

 ءىمك* ماررعلف كاوشلا



 طر مانع «لادرس 1
 مود #ةدررلةودس 3-

 كريس اذأ اهمدوا كد هتةمدوماث تةددي زولأ هنا ا هقدأو

 .لوقادعوهدمسنب الاف 0 ملاو قدلا ند هن عاركمعز و نا:_-الارو كل ا مقدلاو ةئاسأا

 عفداشدهقدو ا“ و 6 ل وقتةأح 1 دتدت ددقذا ب ب ال

 قوتنا وللا 3 رلامويلعتكدو «اقداقدنارقألا سر 8-5 بوةعي دشن ا هردصىف

 ءاسنلا نمدقدماو هريسغو نيل ن 0 !ةدلاو «مقدننالامتوانو ما عه ةيؤ رلاق

 3 ووري هد

 نأمسا نا ةدومكدو عاجلا دنعان وداهجرن عمست تلا ىهلبقوئَمَّلك اهدرو 8م 0 ملا

 و هرودد ا .

 0 هبكعل سودو دأا ل_.قو ضعب رثا فه ضعي مسك همك ىلا مد )2

 مدع 9# مدد 2و رودس 7 ةتروهلول مس

 1 11 دام دداكك دو ل يئلاكد ىرهوملا

 اذا مكدناونال_:انملع# داو مَكدفاكن ملديهفاكن ب وق-ءنمءز و هردص وفدا ذاكَ

 هسا ولاجرلا نمداولا ديدشلا مل دالا 24 نوعفاد_ت:ىأتوكا ادن متي أرو محقنا ٠.7 7 2 م اسم ع ع 6

 لاجرلا نمولدألا يذلا اكل ددقو مد الاوهل قوة سولم فردا اولابخلاوربجلاو

 ًالمف فصي ةيؤر لاكدا للا ديد ثديي غر لا ةَسولم ف كلذك لبحلا نمودوسألالب وطلا

 لد لبر رع لاقز و معدالا ناولالا نملذألا ىل رعالا نبا لاك و «اَنكدالا باَّضهلا اذا دناك

 ةرتدعلوق ةواما لارا لج رلا مالدادق كت 8 ود لمح و

 ٌلذآلا نو دكلاحءادوس * ل و

 اس وتأ 1 ادالوأ مالشألا لاقي و ”/ةادوسالا ةيعلا لاقي وحد رلانوهرلمألا ولاق

 سلو عوبطااهبشيإلالا زاخلا ةمحانب نوك ادا هنالاقد نمد أمهلاثمأن مو

 لأ لاو دوسالا مالدلاو ىفارعسلا ن ءد اواامالَدلاواهداوسا رمل !نمنيثالث هلل ءاملدلاو ةسحلاب

 نبا از ارعمسبلاو بيعتوأ ادوهو مث ارغشءاع#أن مادو اكل تفل هلوقبهبوسس قعهانأو

 هات ملجنم + وأ * ةارذ ارك لو 2 هلوقئد

 ةءارقك يَا ةزمهلا فذحو نينك اسلاء[ةّاالافريسكوءاهلا ىلعةرمها |هكرح قلأفءارذإدارأا كوة ىلاءارذا دارا ماو

 سانلا نمةري_هكلا ةعاجلالآدلا اوذاشوهوفاالا ل_دو ونونلا رسكب همعسضرأ نأأرقن مأإ لصالا ىف اذكهةنبلا

 ضايملاراقُعأ ىف ناذرقلاو ل لا 0 دلا لمقودوسالا ىنعي لل نا نمئبااو نا ا

 ميلا ثمل هاني ىطغي وتاديسهلا ىلع *«لاف ىث لكن مةعاجلا ىه لدقو لد ؛الاناطعأو

 ا : 2 00 مهعضو معلا 1 دن ةضدلو نم مه هريسغلافو نافاس

0 



 د و ل 7 001 راش ل 071 ا "7-0 م ل

 4 (مد) ملا فرح « لادلال سف

 فورعم سانلا : نمل 2 .س نبا نادودلا ليدل وخلال ردا فار ءالانءا م

 ثيدالاهدمولد وطلادوسالا لذا لأ لاوطل جر مكر يمأث يدحلا فو عاركن عدلا ميل

 دهام ثيدحىفو باطلا رعود لمقر سوم لع هللا لص ىنلا ص تذا سان

 امأو لبالا"لْ:دلاو لدأ عدوا ىأ مالا سا راع رانا ل .ةةكذق

 لاك ميدو هولغلا ةرثكك هل لا ل نحس ىادقىذف « ةبورلوق

 ءادعالا ل: دار كلت رداد ىف نوف دا ينكلا ش خردل لاقدو

 ل اوةو يعل ام 0 هدا! تيدا فو دذبلا ىداقأب فورعمءام 0 و
 0-12 ه ممو 02 5-0-2

 0 هدلا ض ارح نع 1 ”ءاروز د تصصاقنيدرحداءانعتب 7

 ضامحن نع لسيقورولاضابحم د لبقر"ادألا ضاحي نع هيفي وذا ذ عم

 ووو ذم 6 سوو «©مود كرك

 مد يا علا ممناولا قدم د! ايداو عويض تفي ,دادارأليقو سبع بلا ع

 صاح ئه لاذ تدبلا اذدىف 0 ءالا ضعد 12والاسول 8 ّ الا

 ةيسشل ميدلا نا ميمصلاو لاه ىيممال اةئطذق كل ذي دارأوالب مب دروأ دقولاقر وعلا

 فاذعسا سراف ضرأو قا ارعلا ضرأأى ا كسانرا امم هنأ كلذو هيض نيهان: ذلاودو

 ىلا ناجل ىو ضابملا سوسو ًأرمأب ماَمف زاخا ضرأ ىلع داود ل

 نآأم عيسوو صرح دامهناضرحداو لاكام كلذ ىف ةرتثعلا.ةفوران' |تمقب وهرادٌّسد وأ ه-أ

 مهتواد- ءنأ تيبلاب ةرتنعدارأ ليقو : ةقانلا فا بيسوي نافل لال مولا

 لاقأك 0 رتلاالوّلا ادريلو بر عالودعلا ن مدلاةوادعك

 و مس قوم

 ّْ مرسلا نون لابسلابهص 3 ار دوربلا نورت واج

 |ومدو هوو عا ع

 ةمدالاودرهكلا برعلا تارلاو لاسلا نو م موراوترعامورلاة واب عك متنا

 2 كور هات و را 22 2 57 2
 لاف ام اهلك ملدو ةمالدو مالدو مدو مدو عارك نع حءاردلارك د مليدلاو الءلقالا

 ىعاضا الفل زنألاقو « ىثع عال دتامادنا

 لقو نو ىلعلاطإلا لحل مساًةمالدونأولجر ةينك ةمالدونأو عاضبالا ىلع ىةوقالدارأ

 و» لبقو انزل ديز وبأدثنأةهادلا للا د وأ 4 لاقي ىذلا وحد وع ا ناك

 هيسال كوز دافور عمت يملا وهلبقو يسهل نادل
 2 ئ4 هو 7 هع

 روما تالف د اريك نيعرارابعأ تءنأ

. 



 ةراسع جلا م_ظادلا هلو 5

 رفعك مظلدلا سوماقلا

 لحدربولعموحربرو
 ةئافلاةمرهلاةقانلا بدراو

 ”ىوقلا للا لهسكو
 ها ديدشلا ل رلاو

 22-7 ١ سوم تبت ودمع 00

 امهشنخو فام 5 اريغةنعوءاشدعن لمع
 م

 * ايفزلاوبل :دلاوولذلاو *

 نك 7 اين نموكداد- 1 امك َن زامل يي دما ع لودنلا ارامع غو وداهاكو

 0 ظوم مأرب رع كو شحولا ا ءالادارأ ىفارهسسلا نالافو توما سبا ماهسلا بكف

 اق منوة مالى دم كيكو ارا ىغاودلا ن نياعوتو اريغةذَعو ص نام هوتبدارأو

 بر ةأاماوسف_صوهنأن هديزولأ» رك ىناو عا دوقة لبو بهباهل لست

 (غد) ايلا لكلا ىف ت تح د ا بيدذهتلا ادع هنمنيأو

 لكوديدشلا* ءادلا مكندااولب 101 قوافي غمد موف (ظ) عب يلا الاول

 1 ارنا مسباللا مكسدلاو مالتلا لي نبا مشدلاهلا» اميلاقيم مدل يأ

 ”مصمورم

 ِر 9 )1 17 1 6 هم "يكن مظادلاو لما رإ| طلد هاسموهلد 2 عامل 0 0 طظعأا كتل لاما

 نم 5 معدل (ند) ىوقديد م ماد لج 2 وىوقلا لهم ءانادلا قو هرئاسقلا

 ا 1 راك يلا قولا نم كوةمر ره مادة أسما (يقادإل مانعاداولاة ار ولدالا

 لاةفرك ملا قمهضعب هلمعتساو قول لثمااملا جي

 .-- عمد

 قعر ؛نانسالا م .ةادال #3 ير كا رك

 ا ص 0 ى دا ]تاكل أ مقلدلا لاقي اه لاو اه و ا ىلاةقانلا مقادلا الالاف

 3 لب موكذاودوالا مهلا (مهاد) ل قاقلاقتركذدقوةدناز لارتكلا

 مالع 1 همه ذمتالذو ىابحللا نع لاب مون دوسأ او ةلطنم ىأ ةمهلد لم "ليل ةواعاو فتك

 لطاذا ؛ 2006 اللد د لاء 0 لحر مس. مهلدواهيذ

10 , 

 امو فصول اكو مامدو وذهب قط لكو هذ دع :رهاظو ىددلا ةهمج هب لظن"اودرس كلا مأمدلاو

 وروع.

 ماما كو قاس دمكص »* ىوجساو اذ ذا ىد هدةلدو

 ا

 مهدد

 ماَمديْت صب ىحدْصَقلان 5-2 غزل فا الثدي وة تار 0

- 

 ممم ى 067 3 ل ان هلت التل تاشي رلا كداب عود مماا ا ةااءامدلاب دن
1 5 

 | مدلا ددرع اتي مولا شير 0 شدرلا ىلبا مم مسلا قَد وقملا عبو

 يدا مامالاو هند .ئلمهتةاكو لوالاتدبلا ىفهلوقوك و ,نيالاق امريوأ دج دانا يال

 اضي ا ءالطلا مامدلا ىحامر طلالافو نيلاهبلعدع ىذلا
 0 تلا" حإ

 مدبب + نروح مجيد وو هوو ويم يوجع ]ياو هي دعو ءدمو وديع وج ويا +7 م: 7 + ناو رد اوعب# وهرايدو حدد ١

00# 



 9430 (مد) مملا فرس « لادلا لصق

 م هم 0 0 5, وهم -

 مامدلا تيد نوللا اه # هريسكاضع دوكشم ط

 امامد د ماربتل 0 ل #3 !منيبجناك ة 2 6 رخالافو

 ه-ئمو ءالطأا امراه واسد وجو ير هنعمل ىذرىفاشلامذاكىفو

 0 و, تع 9 29 دم 7

 ا ىرهوذ لا 0-0 داطانقمما ل مدور ةيوتتل تملا

 ا[ 2 ها هال

 ا ةعبتو ةمومدمو يم دردقو رجالا مومد1 او ناك غن خص أب هتيلطاذا مشل ئشلا تع

 : اذا انكفرذلا تك فال لاغو مدلاو ًد-.كلاوأ لالا“ ة.لطم ىا يحلل نعقري> الا

1 2 

 ا مدلا ىلار ءالائا سطو تنظم ودسقلا تدور كا لاعطلاب وأ 0

 مدوأب وأ أءدنم مالا تاسست يد تلا لا ملا لاما لارودسفا اوان

 ١ اهيعلوحام أر لاتمدو مامدباهر هاظىل كو ءةريخالا هدو امداهمدشعجولا نيغلا
 م و ن7 ء

 رهاظ لعد باد كوه ٍمامدلان هلا نارضعرو رض تكل دا

 مامدعتا 0 5 كيا ةمامت ىمداقيواج رداشلا لوول

 ا ىَأ مم ا نيا حلا مومدلاو حير ىح ه هّتِيلُط دقو دولا نعي

 ” وو س مه و ءاهوسو

 ا ن.هلا ى هاند ا مومدملاو «مكلت 00 ا ين معدل أورقوأ

 ل مدشلاب ىلطءن" اكامه*لتمملا

 2ه.ةء2وس و هل هدو

 مودم نسما ق دانك وللا ضر 0007" رغم 1 0 ىلا ىتح
 هو د5 ”و نر

 || ناوداارئاسو ةاشلاوروثلاو رادو لحرلاوةأرملاف كلذنو كذب مناك انس>ههحومدو
 ١ هو للا ل

 مدو * مومدمفاوجألا مدن ا 5 قا لانرات ممتن نيمسلا ئشال لاقي و

25 - - 1 

 ا هابل محو ةف طعم سيدال دال ى جده همه راك اذامدربعلا

 ١ ىلع امهم ىلطم اهنا مهالك اهب سم دوأمدهمدي قرار تلي دل ل

 سأيال بعل عار كا تر نب نا ْنغلاّضبمصْوَمدلاَو عْدصلا

 | باقفتياهتلا فو ممادد_ثون ونلا فذ_ه غلا ةنمددارأمهضعب لاق مغلا ةمدةالعلاب

 ْ ما وهاماو لد :راقلا تءمءاذكهد نع وألاك م :وقولاهمنوذلا

 اهمال وَ دو لبلاد 5 را امض ص مدد .ةوتونلابةنسلا

 هرخجاف د تساذا عون رمل لاق وبأر كلا دعب ص الاب متاداسا تاني تنك اواهاوس م
- 

 لاقيو فار ءالا نبا لاق د ارا مس ءارامد دة دق هل
 ه-

 (رشعسهاحبرعلاناسل - 1)



 مملافرح د لادلا لصف

 نبا لاخءالسضارلالثم عوار ىدح مالو ىرهوملا عوريلار ف ءاعصقلاوءاعدلا

 هايئاخاو ءاقتاعلاو ءامادلاو ءاطهارلاو ءاقفانلاو ةاعصاقتلا تي ةءامسأىرب

 را هما نزول انبات تنكر 5 0 راو

 0 لو 292257 و ىب- هم

 يف يل 0 و ا 4 ب هةوع 0. 550 ه يفرم عا همك جلا ريلا دو
 3 )منوم

 مدن مدو قط مامدلانيدعلا مدن اكهترحض عب هبمدي با رثوهل قودي وس اداش مد

 لحرو كلذ نم قّةشمهناكريصقلا ريقحلا لجزلا ةمدلاو لل اوأ ةريغصلا 0

 مدد ةلواسعمدناك امواضأ ميرنا ةفيلحم الاو مامدموقوريقتح ليو 6 ل

 هد <

 ءَدقفلادلا ميم لا فار ءالانبا لاق 20 ينس نادك لاقو ةمامدمديودو

 هلوقو هقالخأى ممّدلاو

 م38 و

 0 اما هراقتسل »* اههجواَنقءا :ارأ "ارضك

 دقوهملعكلذدرفحدملا فال_خوهعذل ملا نملاذلاب يسار كلا ندع

 م <ولولض ال5 س* وم 4 دة

 لاقيثمللا لعفلا تحف أ ىأ تعداوتأسأ كلذ لك ىفةمام3 تعدو تهد دو منو مدن سعد

 لاممتنالنإ تل تدقو عيا ميمدلاومديمدمزاللا لعن اومقأ اى ءأمدأو نال ف ءاسأ
 هشدد

 نباد شن وانهم ترصحأ 1 مدا مق ”نالفاّتمدىرهوملا لك ع اذملاف سلو

 لوألا سيقاذ #2 ييمامدنمىردرام ىلع فاو تاتا ]ىرب

 ناك ثددسا او بيت تنم ىلع تمد نم مسك جنيناشعلاف ولاك

 جتغلا ليان .راجن : 7 ,لذاانب ع نسحأدق مل .و4لع هللا ىل_صىنلالاةذ ادة
 وعده مث ع 2

 0 ب عثيس>-ىفو مالا ا هك فروع

 3 ةسو 87 عد هك

 انطوت هيرمضتن اوه ىايعللا لاقوهسطتو هت قدي رخام دهمديهسأز مدو مهد

 2 مو ةدمو شوء <' وود و

 مدمدو أمانا اذ ءديدعاذا انالفلجرلا مدوهتيرضامددمدأة رجا اندرهظ تغدو هخدشتالوأ

 * مالا * ةمرلا ىناىربئبا دشنأ و يراناجلا مرج اوامان انادعبذعاذا

 او هتسلسو ضر الهنا اذائدل اة قعت اولا 2

 "سر وييلع مدمدكربزعلا لسيزنتلا ىفو عييلع مدمدو مسهمد مد كل ذكو مهكلهأذ مهنمطام
 تس دع هع هو هوم ادهم

 ًاريجركامدمدتو بضعىأمدمَد د ىرامثالا نبا لاقو فر مدمدلاق مهكلهأ ىأ اين

 تيضرف



 44 (مهد) مملا فرح اب لادلا لصف

 و هسا وس ينو يد

 مدهدب امتد 022 دامىكود * ةحرقا ىداوذ اها وهناو تصتلاق

 نأالا لجرلا يعزيمذلا مالكلا همكم ١ نوكتنو لاف شم ل مدمدو ب ضَعلا همّدمَدلاَو

 مهيلعمدمد عم قداوب لاق و مص مرالاع رأى أ ميلعمدمدفا اولاف نب رسفملا 2

 ملا ئشلا ىلع ت*دهلوق هيث مووقلا هيلعٌتمحكاذكو هيلع تقيل ىأئىشلا لك لاقي باذعلامهلعقبط أ ىأ

 قىذلاو لصالاب ادك ايلا دقىأة موسم ةقانلا قي كلذكوهيلعتد وسل د و نقد شلل لاقي و

 ثلا لع مدمدسذهلا
 0 ا 2 ةرزاسا طخ ور ا لة الار هنسل تق تلق المال تررك كاذافمدشلا

 هس 20 . -_ . 9

 قععمدمد و مدنا "لمكشلا ةيصق اهطس وند عقرب وسانلاهلك ند و الخ ا ديدش ضم ارا لثملصأو قرعاهل وةريعسص

 مهأ ل ١ م © وى و ال . . 5. ل لا 2 3
 د 82-2 ةديحتتو 0 لصيلاهوعربل:هةموعرباهس ارق ريشل اردت

 ع0 هك - - و سو 2 ع وو

 06 7 هصيخوهو دب 0 0 0 3 0 مائل

 ةتاوةستب را اولاين رش دلو ةا 0

 رعاشلال اق دار كلا نمىوطملامدملاو ل مسباو ورضرالا نمدامدلاو رعب عبلاريسكللاب
 2 د

 مكمان ركل 37 ارا نيالا لل

 مام كا ءالبوتمدشنأ ايدل رف نسا لاو ةماندلا ( مد
 لي سعر هو م

 هنعدع قد لكلا ى 0 5 5 : نم ىوذ ندعم 17

 و

 ةغلب ل لاو هنا الولودد_ مسا لاق 55 ايهم هناا رسل عشا ترا ممل

20 

 نوكيدو_سالا مك «دالاوداوسلا ةم.غدلا ( مهد ) ندندلا نون نمالدب مدندلا ميم تاعّقدسأ اى

 ع٠ 35 م0 ع <ه ع > 5 2

 بيوذوالاف مهدأربعي ومهدأ سرقامهويغول الاول لنا ف

 م 9 8

 الخامه لدن » اَاهفهيفر أقبل كنمأ

 س مرش مهد ىئ هر 00 تين كر دو ماهداد راهم لسسللا ءلولملوق )وعد د درعلاو

 آو -

 7 .دحوارداو عل اهالععررلا ماهذاوداوسا ىأماعهذا دا ماهداو مهد ”ًاراص ا مامهدا

 7و 6

 ىنانْماَهْمْر زعلال بزنتلافو امير واهتمعَت نمداوسلا ىلا بريا رضخةما ل مهامه

 قعد حاحزلالاقو ىرلا نمداوسلا هلا ناواًرْضٌحٍلوقيىرلا ن 3 مةرضلاة دشن مناوادوس

 00 اكيروهيسضخ ماقفرضخأ 1تدب :لكوداوسلا ىلاامهترشُح بشت ورش امنا
 -_-.و

 انرذوس | لاعب مت رضخ ةذن 2 ةماهدعتنعلا لافالغ اودا اوسلاب درعأ اد:ءّدمهدلاوداوسلاىلا

 111700 دسم بل تح جسم جس سس سم صم صج



 ل رش رة كرا ننقل ا نف هنتاي 0
 و 9 4

 (مهد) ملا تفرح م لادلا لصف م

 اهم 7 اهف ةرهانتلا رد ةديذح أ ةياحتم ةضوراو سثيدح فو تكس ىأدرضللا

 ةراتحااداوسؤقار هل يت د ”ريضخ لك لوقت نرسعلاو ترضخ ة دكا ادوس

 لد ةغص ىفىبا ارعالانباد ثنا وا ترضخ

 اهمالطأ ىلّبْثذلا 4“ مرا 5 اب ار فليللا اكاد

 انهصودم اهُواَهُز وادوس امون ىرياهعاةجاناو را نمداوسلا ارش 1

 هو رسكم قا ادآلا ىهوهداوسلدقلا م 8. 35 الر _خاهنالاهن ًالسو ىعي اهدالو ا هرالطأو

 رب حلاق مسالة لغم ةفسلصال اك نارها يسكن

 مهاذالا لذوى اسما م 0 هلئمنيكالن علا نيالا وه

 01 الدفاع وللا لقا هدألاوهف بشك نمدُيقلا ناك اذاورع وأ

 مسآنلا هم ل و ىلحر * ممهادألاو نوسلارفدعوأ

 تدتشااذاءامشدةقانو معدأرمعب ضاسلا بهذ, ةقرولا دشن نأ لب الا ناولأن مدمظدلاو

 مكذآلا ل قون وحو هذداواادتشا ىتح كلذ ىلعداز ناف ه- نعت يبن ميو عكر :

 ىهلاف وىناعللا تمام هلا حان كش | الاولاف وادا ري االارت_صالاوخ لبالا نم

 اذا 1 الات دوللادلم م ئاذمعنا نمهناىدنعو هديسنبالاك كلذ ىلعدزر ةقانلا

 ناك 30 ميج هد أس هرقو ةانمحد ذا 3 داوهف ضاسلا نء؟ئئاهطلاذ الريعبل اًةقروتدتشا

 م ملا ظ1 هس «رادلاءا ريغلا و ديدخلا ءامهدلاة أطر ولاو هيف ةيشالد وأ

 . اضن نوع نعام أي 5 0 علا دكر

 عيدق مهد آه وغلاهو سرا دع دقوبغأ ثا وديدج مهدأرل 00 و ةدعجرغدارأ

 لامدادضألان ء اذهل ءوهفةديدخلاةارجاوةعدقلا*امهدلا ةأطولا لاف سراد

 امد أو اديدحاهتمار ربا 5 دج او تنأدج ضرأ لكفو

 هيلع ىلع ثدد> ىو مقداجنال اددشلان ملابل ثالث, هدلاو نس 00 نزل ءامهدلاو

 مايعنالاو ةوناىأ معذا اردضم مامهذالا رانا البلل مامهذااهرو“ د ءلمالسلا

 ةرخلاةصلاسلل ا رجا نصا ن مءام_هدلا اوزان ورح قراربج الاور يي دارت

 اًيشاف مهسشغ اذ ام مهمهدوةعاجتر ءانواسىأانومهددقو ةريثكلا ةعاسجلا م هدا ثمللا

 وو ةدسور

 ىرفغا مهلا تافرعىلا ٌىَمسوبرعلا ضعبثيدح فو ءاموهدلا مهدي و هدباننج دشنأو
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 د

 ءأعدلا ف لهعدسن اروعالا ده ل ءموريث الانبا لأق ٌكءلعءاورثكب ىآسانلا كههد نأ لمق نم

 3 2562 - اي اميل 2. «ا 03 د

 نوعيطتسنام ل هجوألاهرشع ةعسنا لع ىلاعت ا فاكربغي هاو ن ٠ الا

 .٠

 مثكلاددعلا نأ اوى | أ مهمادسحاو مك نمةرشع لبي منا نأ الويل

 0 0 ااددعلا مهتلاوونكىأ ا 2 ى مد شحل

 ني (مهذ)  مملافرح « لادلال صف

 ودة عوض

 اوه دغش م 5 موعدا م

 مهو و - 2و2 هود و هدول واذغاه) 3 2
 تاتى أب ربا مهوشعام»د موده ديم ”ومعدو كوم

 «وص وث7 نمد

 مج حرا واح عطقمو 001 ةرمط لكي :امهد تمهد

 يلد ادم فال بلعت 3 :ًامهدنمهدو كمه ددةفكلي ثغام لكو

 هدام 29و ه #7صو ءاكه < و

 همعاؤد واش قالت موب « همهددر وءانملام ءدعسأب

 مي جلا مهمهدوةددسعوا وأ ل اكو لاك لد كاسر كح الا همهدتبكس لانا

 م ل ةلظملاءادوسلا» ءامتدلابدا رالي كت:ًاودغل

 اهيلق ىلا فلان :رءاعهدلام كتن لا قفةنتفلار 72 دو فد تردي كك ةقانمعأ

 لزخسعو الات املا ةسئنق سالت ترك ىحرخا|ثتددح ىو فض رلا جرت

 اهيفريغصتلا او ةاطملاءاد وللا تحفل" ءامهدلادا ارارمث لاق اه ١ ةصقءامهدلادرأ ه اراك

 لئمُءلافاذكو اذكوةلطملا او ءاطقر رلانتفع در مكف وكتلرخ الا هثي د ةنمو ميظعتلا

 نأ كد هادلا لبو ةهادلا ىهو ملا ىلا اهدا يهدي سانلا ضع ولاقءامغتلا

 معلا ىلعاوأمخ وخلا ةعرس مهنمل-ت:ةفاموق .وةبرعلانهموقازغو ٌيملاههللاقي تاك هقان

 نايلون: ةلوخدا قاتل نع ىو ريهبارعالا نبا تعمسو زهث لاق ة بهاد لكىالثمتزاسف

 مهسؤ ر لج 5 ًبرضفوس زب فيثك مسيقلفمسملل 02 اوجر داتا

 تحارفلبالا ناهالح نارا نيو رعةفان عر ياهلا زقاق هقاتوؤلاوجف

 قلاوملا فاهلخدأفءدس. ىوهأم مامن ضءا وداصتين نايا كام لاق لا ىلع

 ند مأش و مهد ل نملة ليقوال_:تيهذ- ةصوألا لعن دل خلاف هاراسلكس را

 مهبتعجر ىتح ماع اول .ومهرخآن عا وأن: :رحاةشساولعاو .خدقان مس مهلا فربما

 رك ديىارلالاكو ةيهادلاو رشا قالشم مكدلا برعلا تب رضو ةسسها د ٌلكىف الثمتراصف

 هت ها ل ع م تلج جما هن ع ج27 ع معسل هس ع حمص ف دعما

 وهاذك دااحن ب نايئزلا هل |وق

 ءابل او ىازلاب لصالا ىف
 طخ سالو تمرة و
 قود كلذك وحاممعلا ف

 يعم مأ مكحلا



 هديا .ناشظب و نعي

 (متقد] 2 مملاقرتخ « لادا لصف 55

 ًالواسُعو ًةَناَنَع ديرب داع ه ف فرسادعلا نم ميلا بت ةقلار * ةانكل روح

 كارتاموميعذل ب 3 مكتوب جمالهن اتا تيمكلالافو

 نئانلارج ف تا دلاقن قاسكلا نمانلا نمةعاجلا ءامهدلاو لّمفملا لاهل تربلا اذهو

 لاقو هلئماضيأسانلاءامهد ىف وموتاكو معاج فا

 فول ان ”امهدنم لاح 1 5 50 ءلو 0 زاتادقنالا ع

 ا و ريثكلاددعلاءام ةدلاو هلا قل ىأ ىاوهدقا مهدى و وع داى ىزدأام هو

 يملا أ أو ميكدلاو امال لنبيه رع: رمسج راكو م معاجم

 ميظع ىعأن مالئاغبأ م 8ديَةس .دلا له دارأنمثدد+لا فو ةعادلا مكن فو ىهاودلا

 رمد ان ض 2 مع مر 9 2و ةعو-

 حاملا لاق دحاو عع همدهدو همدهلاق ووشوح#» ى !مهمهدب

 مده علب :ودلاو « منراولاطلاوسامو

1 

 مهدألادامرلا بش ملا دعب 5 مدر لشمن شوا 5 يصلك فثاليربغ

 ايما وذ لاقو مهدعبأ ناين ا|دهملا ثيدحُم مدأعبرو

 فئات نول ف نويت : اهئاكتاو 1 مدل عبر

 | طم البثبا ردةلاءامهدلا او نوبل س .وحلا وه ري دتحلاو مادا وهدا :رهزالا

 بلغت نعهحرأو هءاسى اسوم الا و ا رد دل نم

 دقو لم "قارا ا جور ةرولاهل و 3 ل اهنك وذ ر وتل ذ هيت ءامهدلا و

 تلات لاقل 0 نم نط: نامشد هواه رك د مق كقوة قان مس لاو 9-5 رامثد دوامهاد 0
 «مءوم 0-4 32

 ( مهد) ةباهتن_هقيوا ثم سرا َُ هيداع رو نام ا 5

 ةأسهاوهل مقل مشد لجرو 0 مدح ضرأو تملا لب للا“ ىلمولا ناكل مدل

 اق د عد

 اجيرعلال الخال ةئمت هل مهدد

 مهد ماقملا ىارنطعل »* مولا ماقمن ءَتكنم

 لحرلا معد مدل ومدارس لوقت برعلا ىممالا كاذبيقخَد ل جزلا ى 4

 سمس عهده 1 34

 م-ر دقو احل َيدطَدتو ميو مهنسب لقت كلام دهد 0 1 !ٌمهدو ىت لا

 2م"

 , مددت لا دهعدعبو 9 و : حاملا لاق هر 6 اذاءانملا تمد هَدلاقي و طقس
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 يا ع ب دع
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 1 (مود) مملافرح « لادلالصف

 مالا ىفمامكتالا مُكهَدَْلاَو ىلا يش 1 (مكعد) سدكلاةمَدعدلا (متهد) م ما
 الامال

 لاق ماديو مودم ءاد مه ًاردتان يلع مكه ديوديدشلا

 اماني تلا نال ايدل ةرغالأب
 0 8 1 5 4 هم و 2 -ِ 99ه 2 28 ظرس < 5

 هلك اهدهق 3 بلاول آلاق ات دلو ل عش هلت دما 5ك لاك

 902ه 2 ةو< <

 رضع 0 ول ضفي ل ظفوُت وك ةرداناماىلا مود تدم وقىةغللا لهأ بهذ رظذ
 را 2

 تيكر مانام ادن َتْمدوُلوُعَ 5 قمدلا نفك مابن اىلار 9 و تهذو

 مد: امهحولاو هلاراثي اود وذ_فثلا ىلا اءاهذ تمد ىلءمادنو تمد ىلع مود ناموقْنظفنامغللا

 : 23 هذ 6 52 5 2 3 002

 او.هدام ف> ا مودن تمدد د_ننمهنلاا .هدامو تمد ىلءمودتو تمد ىلعما دنا نم

 2 9و 0 ّ هود 2 3 و رءهت 8 هم

 دات تدححالاةريخ الا هده . نم فرع لو رب اظنتاذلوالاذا ماد حوت . مديلا

 ملويممع دب 5ءهوم مم سد

 هماداوذوذشاا ىلع ةغللا لهأ لاه -لههف نك نكر رو طيف + طئقك عساو باب نل

 : لشن 1و + ابان علا تمدساو كا دكسردار و اديلط ليقوهمة ىف: همادّسماو

 5 و 002 8

 ذاعم نب سقهعاو نونعملل ىرهودلا

 ساو و ءء1و<
3 

 اعدم ماسي افلا ىلع 35 ى او رازل لَم ىلع أو
 2 حم وم

 رت بولا ولامن دشن وعرب الار خج يتمنأر 1

 مدس آوهنكسب 00 نادي ودم نمءارعشلا ىلا

 و 0 2
 هص8ه وس-) 2 . ءءء

 اوماَدّسساف ركن ىرح أ اوأر « م ماع ةسقعاص تف قوأاذا اضادشنأو

 هو

 ريكرب سل دشلأو ةانآلا مالا ةمادتساثيللا

 دمك اع لَم » همدتساو ؛لرمأب 56 الف

 1 و 5<

 1 قالك امره امكح امى ًاهيفقآتلا [ممادتسساو ميقت ترانا ىلع اهتراداادعا|ةيلكتو

 ه 3 3092 |(“ : 2

 ا كل دك لاك هسقراوهرظتناى أن الفدنعاممدّسساو سهالا ىف عيبلا مالا

 وو

 ا هيلع ةيظاوملا هالا ىلع موا دما وهريغهمادأو اهءاضقسحو | م عل ن نموا

 ا اموب ليقو هس وأة سه نوك لبقو نوكس عمنوكي رب طمعا وم واولاك اكتم عادلا د و
 همو 7ع

 ١ ميد ميد عج اواهمو مودم قربا لوهسيفدعرال الار طم نجلة لاو رك وأهل و

 هس سوم من ةهرامويو
 ا ى ةيقاسعملا ىلعءادلا دا مدوامو دامودءاسعسلا تلازامو دح اولا ىف عما ىفواولا تر

 هدّىد ه ى”ىاتس لكو<

 واولان هوهى و-نءالافو تيَدو تمودواسد عدت اعسلا تمادم مكعل ىحو رطملاة عاد

 ا
 1 3 ١

5 

4 

 ١

0 

0 

1 
0 



 اهل_.قةرسكلا ىلا هلوق
 لالا ل الا نادك
 طق_سهءف نكد نا لهس

 ةرمسكلال ءاملا ىلا لصالاو

 ها زرعر كلك رمأ
 هيعصم

 نكي 1ك ىلاج وا سس

 (مود) ماملاف رح « لادلال صف 1 ١أ

 عدوه عدمهل اوقةغللا ىفرردتلا نماضي أ لاكوا ذك نم موداوغو ماودلا ىلغارط برعلا عامتجال

 تموداولاهتأىلا عاشو 1 ا كلذاو زواحت من اهليقةرسسكل ا ىلا نيعلا فنا ةلارارهساو

 0 -هم )5

 دب زول دشن أ دودعدف باقل ارا ارقسالف ٌتعداماو سايقلا ىلعفّتمَو داما تعدوءافسلا
 ا

 لبواوداج ناوداج وهدا د»* لبس داولبناذاوك اوه

 ُيَلعَلا لاك دوه عدلاقيرمن اومود دعوريو

 مولكلاردح كال 5 ميلك ٌف جرو ساو

 ميدلااهتب اا مودعدَمضرأو ةجلا نهج مونداهعجو ةعد لاه هناِلَمعلا لان ءىور

 لمةمْنبالاق ةيقاهسانلا ىراومدسار لاق واولااهلصأو

 اًنعدلاتاوخالاوىرلاَحاَسَر ه ةفوقحف ٌتعفادِلمر يقع

 011 لوسراك له تاتا ابتعسقا ىشيرقشتاع كيد فو عدف كلذرك دنسو

 1 ]وا وسر لع ترك ذ اهم ةباور فو ضعن ىلء مايالا يم وهيلع

 نتفلارك مناة ع دحن ءّئورو داصتقالاو ماودلا ىفرطالا نمت دامت شعم عدول تاك ت

 ددتآاوذعمضدالا ا 0

 هلك و الاق + بعطو ايفمالشعمعد

 مادا عاطتست ؟ ل1 بالالم امجد هنا مادا اومالاو جبان ءغادلار طملا مادملا و

 تناك اذا ةَمادم تيل يقوترافام دءثنك كس ىتحانامز تلا ىاهتمادال يقوى مالا هيرش

 ليقةنمو ماددقف نكس ءىث ارانب وم انموؤشما دع ىعنا ترك فما

 همم | 011 0 قايدأنوانلعهت صولا مواد عرجالفن كسيئذلا ءاملل

 هلامدأ دقذهتنكس و: لكو نكس ىشلا ءادوهنامز لاطاذا 5 اسلادك ارلاءاملاوهو

 هلالعاف ءاموددإدأ ؟لمق دقو هام مآودلر ل ءامأ ادلاورددللا اوم مو عاد مودءامو م ود لظو

 + 01010 كودو نا نعم وكرم ما دولا ذه قع
 وكواهقوفراصلا مود « ة.هطلنمتشاما بها

 ةَصوعدلاوموعدلاو بذعلاءاملا فنوكيالردلا نال طاغاذهو لاق ثاَرْغْلا مودي مهضع:ءاورو

 اعلا ماودلا نماهنأ, ىلع ىألوقترك ذ ذدقو هدمس نالاف اهدعبلا فيلا موال

 لكم تناكناو و سدا : الو ءامالو د رطالوام.مالع 1 جا ةيوتسملا ضرالاةموْمدلاوزسلا

 نهو

 ظ
 أ

 ظ

| 



 ١١و (مود) مملافرح ف لادإال ص

 ميمايدل اورعونأ لاقو نكس ةمو هاه ناك روغلاةديعبٌة موعد ايل لاسقب مم : ماسلا دو

 ةمرلاو3 لاك رعسلا فتنه ًأبالكلا توتو فار اطالا ةدعاستملا سم ىراعتلا

 2 ىضءاشولو أ 5 هعجار ضرالا ىف ْثوداذا تح

 ثمود ىبهدالا لاك ىربنالاك ناررتقمناينعلا وهسماداىارعالان با لاكو هيفتنعم أ ىأ

 ٌتمودكارعالان باو شدخالالاقو ضرالا نود: امسلا الا يود دا نوكياله:مأطخ

 مودا ناك ولد ل لافو يدككتلا لعدو د هدا ريمضل 00 و تدعبأ

 ةعمس انهو لدا ةمو داولا هامور رد «لاشاك ءاوذ كا تارص ان

 قفرادأىأ كاكا ف نيود عادلا لع امك ةدوعةلا راس[ تح و
 2 . ل - 5

 ىقسمذهتلا قون موبور لوح اجو راد ى' تامعلا اوتو هنقدوراتساو ليقاشت د نر ولا

 نأ 1 ئقينب ناكو لاهي يهل هدب ريو تسد وازو تشن لاك تفيدنا ل

 نمالانوكيال َعوَدتانا ىمدالاركذ مهلا وأ لاو هتمءاركتسا تمور لود

 هو رلاك دقو هعضومةمرلا ىذ لءباعوءامساا ىقرئاطلا

 امدح ض ايقثاوذاهالءاذا « اًمودنماهب ونالءامأ

 سعشلاو ب 0 ران ند كتر ةدوءامسلا دب كف سهشلا تم رادو ع 5
 25# و

 ايس ولات! مارز وزد ىلا ما ود تفس نو رودتام "عودت اها

 وا فايل ساشا ١ صك ربا ل راسو ر 3

 ع 0 مري ممر د هءراحا ة دش ضمرلاو ضال رت بكَردقىأ ىنالا اك

 ةرجاهلاب سمشلا فة: ىريح سءشلاو اد هفو3ى موتي .هلاوب ألاف بدنا لعشي اذكو هل-ربهيرمضي

 010 ةضو رلاىفءامل رك لاقي راهناكم ىلعرو دتاعهرف نيتسرا دم رسل نع

 داد_ضالا فورح نمئادلاركب وبال اكتارودلا وداولاغا ماروك ماكلوق.فاوبف

 ل وقرار طيقلا نئادشن ًوغادلا مولا لظلاو م وعادل رقملوئادن كاس اللاعب

 مولا لباسا 5 موب فور دو

 ردا لطلاب الار ا مودلاو ىانعلا راند تا

 هايس ل راسل دلك و هناريطىف ل ارتاذا رئاطلا مود ومودلا للغلاف ىوربو

 الفءامسلا ىفمودينأ ودل دقو اهلا ىف قلح ما دتسسا ورتاطلا مودو مترلاوا دخلا ناريسلتك

 (ر سس اناا 1

 اضءرفنية_برادقمهلوق

 مأ | عمرو نّدسري سنام



 (مود) ىملافرح ه لادلالصف 3

 مودآلا نيب قرفلاقاوذلتخادقو ىمراسغلا لاق موي ومودي البق 021

 وعلا كلذ سكعي لبقو ضرالا قف ةيوذدتلاو ءامسلا ف ا ا هب ب ودستلاو

 راسجلاةالعثْنب ورمعاوه لبق الا عيصصلا

 عقاوو دنس دوبطْفاَوَع ها ماك - .فتايارلا ىرت و

 ءاهسلا ع ردا لثموهو 5 اطلا مودلات

 ودل ةسرلاوذ ل هولا ءاعسلا ىفعسةتريلهنايسظ هكر اطلا ودا ىرهوملا

 لاقو كلذ مدالاركنأوتدملا ٌض رآلا ىفُتموداذا 2 ا ضرالا ىف

 قمودستلا يوسي مضعي ناكولاف روع ةاكءامسلا ىف مودو ضرالا ف ىود لاب اهناعا

 للعمود طخ ىصلا|ميمرب تكتل ير رعتختلاو مضلانةماوذلا تقدشا هنملوق وقنو ضرالا

 ءاملاءاهنالغَتْنكساذاردقلا ثمود مهلوةنم ةماودلا تيعسامغا لوةيهريغور ود:ىأضرالا

 تءنفرحالا د ةنأوءودّدلا لثم م دلتا راتاذهو ٌتنكسدقامناك اهئارودةعرسنمامنال

 ليدلا

 اتمام قيتريطاك ه * اهتاو ولو ىماوتلا ع اهتادئادح نك 0

 2 * ىلع تافئاع تار ادتام ود مىأتامو يلو ا ربو تن ”اهلار طق ىأ قب ن هلوق

 هيحانج فصاذا رئاطلالاقيو مد_ةتدقو برهلا قةئانعما باكلا ع َ دال محلا 0

 امي ودى هواي ورم اطلا موددقم وألا اهقناك امهكرح ملف امبكشو اولا

 الغلام ودل دو ءاوهلا قرن ءاطلا نيل ودتلا ثيللا هيحانججن النا هكرت و ةيوكسأ

 اكو ا قوم 0 را ا دلال ف كاد هو واولاديد_ثنو لادلا ضخ دا

 ىلع طيخوا ريس فلن ن ادصل اهب بعلتىِتلا ىهو طناود سس راغلانىصلا ةماودرعت

 00 مورع ف سكك لاق 0

 9 وَلناَدلو صبا سمو * قرايوريدَلا كل

 قبال اودَدْنَس هنن لعل وذ صم او

 0 'ناعنم مولا "ف .اهاك ٌةيسداقااو 1

 رم اهئ دووم ا 01

 0 ا ا ا
 قدام انءامرأ د4 ٌنعلتسل تدع نعكلم

 ايا ل ا ل2 و
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 8 ال (مود) مملافرح د# لادلا لصذ

 ه س6 <

 ىامناك اهتقد- - ترا دهيم تودع دو فواز ثلا ءادفار ءالا نبا

 ةةس

 ميددتو سأرلا راوذلا هبش مارا * اون #2 ةيورت» دشنأو كلف

 ىعدالا نس ًارلار زاودوهوراودلا لش مدس رموش ىعصالا رو كمذ خذا أو 4

 نما ارتعسمسماودلا ن ماقد تالا[ تنعي حقو راد ةركساذا|مب راشرجملا تسود

 ةودو سأرلا ف صرخ ىذااراودلا فيت اوما مودل قيرلا ىلع تاودق عبس وع

 ةزمهىلقتن اذهقواولا تحنالردان ةموادةواهقو رود حلاهالااهفرثك اذار 1

 زخات ل

 وم لأ 927 ءو ه

 مي ل م 0 : الاعمال در دودو رب مدحاصا ناردع ا وءاكااذ
 0 هو 0 ,

 هاىلمآو هقرافأ الو ه.حاص أن أر د> او ريشد نب نا.هعنلا ىلع ئاذثادهلوةدىربْنبا لاق هلسىأ

 0 - - 2 5 - ع “© ل 6-2 عاب .ه اذار

 5 ل و 0 500 .٠

 متعه قس قرد اريعب فرصد 2 اوذلاكه عر

2-6 
 و من 00 و 2 3 ادعرا هرراهين ّ #23 ام ل مآل ع 3 اَداَدلاَس ْ ماو

 ىد اهح رغب أقل برة انس نووقش شف نعي اذتاذفاوقو عربا

 ىلع 237 رت بوضع ىف عا #3 رار لوقر ميدنم ع ترا هقزع ةريفص غامق

 هرعس قرو نم :امالا عاشت رامجرخأ | اذ اهل-ر ند ةكوشلاككلاقب عبو ع ًاوةفلا عامشا

 مودتي لاف هةفاددا ارفعزلا ردو م هاكر 2 : ىذلا عاملا حرت ىأْح امم

 - -5وء2سو

 ردقلاما داو 31 ايزدللات ةعْرلا نذدب ن دو 3 0 هفودف هنراداو هفودتار ةعْزلا

 لاه هتكسوت يشناهناب اغرمسك لمقو انام ل 0 نكي رابلارابئااهصخنق تاغاذ ا همردو

 5 هو ه9

 الغا مج ذا انعاه ودع #2 اهيدفهردقانل وُ

 رب رحلاق و 1 اوتو انك اهعدت هلوق

 اهم نمعلاةادعالهف * اهيرودف لترا كيل ترس

 ينك ىذا لاقي واه ود كلذكراهمالو امتد قوثالنأب اهنكيلعنكساذاردلا ادأآلاست

 اه دقوبالو ا ازئيال غارفلا دعب" الا ىلعرد_قلا ارت ناةمادالا ىف دام إلا لاهو ماودمردقلا

 همه

 ءامدطاو هب ىور هير غ لسرلا ع !وفاجللان ا نال هريخو أ دوع ماوذملاو مودم

 مم سهو

 5 دومىدتساو ارد_ىمهاد لانال ولة مهنانانيضقامناوهدم_سنءالأق هنميولقمكلذك

 جس م ل ل و و ل ل م سم مس سمسا



 يندب شم ةدهزا وسنظل ا

 (مود) ىملافرح « لاالالسف 0
 وس 5 مدعو 0 2 هج

 ريثك لاق مادشسا همفاوإو مي (ناو كلذ نمامقرت ا

 | يل 007 - 37 هم ةرد 9 54

 00 »* ىنراشر 0 لا
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 000 اة

 لإ م 5 2

 اح لصق يف مادام »+ اذلجأب ر5نيرعتل

 ىغولبو لاما ف غول, نب 2 ماا ف راصاماو لاك اهنالضقةاحةدمىأ

 اماق هباب ىناك ل ؛مىهفلا+اىفتناك اذاف الحرديز رادو ورعىلاديزرادكلوةك ناكملا

 01011 ]626 اقرانالا لمعت دالو ادب مو مس١اامنال مادا ءانعف ما داممهلوق

 روش مودلاو حاملا مد- ٌةمّسْدَر و لوقنام ل ماق ءاودىااممئاك تمام ساج الل وةنافورط

 0 از ترداقلاقو ليشلا روفر عشر ص عودا بقوة مود هيدحا ولا
 رمل يقوزصنلا ماصضوهو ولا ةدحاو ىه ثا !نيالاق ةمودلظ فهو ميما

 ةلخلا ءانقاكءانثأ حر 0 و لثعلا صودك ايلول ل مواة غن ونألاك للا

 ماظعل مودل ةَراع لاك ولاك 4 5 ىمعسد نم برعلا نءنا فار ءالادابز ازونأر 5 ةولاك

 دا لاهو لع ايرتلا مط تل نار ءالا نيا لافو ردسلا 6 ٌ

 نويعلا ب صراوملا نينو 35 لالطتقيرولايَ

 ىهسذ

 لاهم أمودم أكلتي 5 لمن يطيع ءار د ا ليفطلاوو

 رك لح لا فيلل ثم صوُحو فيل لولا ةيمنأالا لكلا همشد 20 اوروصتمو الاقا

 كلذكو اخوهو فلا مود تيدملا لهأ هيلا ع تح حادصلا ىفو عضومل دن ا

 د

 اجبار ضاالاو م اتا لدثَللا ةمودريرضلا دبع ا لد "امود

 اهتصح مس. راذهاهطت نيب ةّيحاضةمودو لاق عرزلاو لختلا نه هيام قست ”نيع هي رغم ل 3

 نماز رابناك المصل نمي اشلاو لاقلت يماهنصح البنوتة

 نءالاق لادلا مي ةمودوه لقوة بحاضلا قسنالني_هلاهذهو ه.ف ىتلانيعلا م اولاده

 رهدلا تاب فسيديب لوقو عضوم ىهو فتواه منتو ثبدحلا ف تدرود ولالا ْ

 تةامو < ءه- 5

 رقشملا برر اسالاب نازئأو »* و سأر نم وداي هصعاو

 . 5 مم 2 هرو ||

 هريثالا نب الأف نمود ؟ دودال_هل ا لدن مر ارح 17 عل |



 0 مملافرح 03 لادلا لصف
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 لتكموسلا مودو ماجب الا ىلع مهتلاريقتةمادالاو صح نمي ردي رقميملا ومشعل كو لادلا شنب

 تيمكلا ثيهلاوأ 0 و عباصالاب

 9 2298 - 89 و 5<  -ه

 برطا ورب ى> ةمادالا دنع 3-0 هل ءياناذح عرش ل دساف

 ا را دل كال مكيلع دوولاتلاهاهتء هللا ىطرةتشر اع نر

 ىارلا لاك لمح موو ”يلمنق مم ءافامودو لعر دات امودو اس لد>ال

 ه3 ب ”و ع دمو -

 لزتعمّت اوم نعروكلا ةورذو #3 هيك اًنمسريع!اذاموديفو

 ه9 9 2 تا او

 زيك لاعزيتما ضد نضدالد :ن درهم مو ديو دو

 روديىذعفدكئ الملا #3 ربت وأ دقرادلا تفرع ع

 راو ألاف عضوممادأو

 1 نم. هثكاسو #3 كلت عرش ىرح ادع
 ا 2

 ذي ا نكد تاور م ةفرسبلا فرشلي اوسلو ١

 ا م 0 او لمللا تاثوًراهنلا ث 500007

 ” دع

 اهمال ماد دنا ىو 3 ةعدع نمقلاولبسأو نا

 هل تايوتا نر ةتتتا تيس ْ

 را ئادلارطملا عداد © ناك تلاقفهتدابعو رسوأ
 لاةئنتفل ارك هوه د ثنا قو اهاقع كل ات بلافواولا لسأو لاتمام طملا ةعد 0

 هيد امسلا ٌتءددقو راطلا يد عج يدوماودف سرالا ”الةامما ىأ يدان 1 ْ

ٍْ 80070 

 لبو اود ناو داحاو وءدنا 0 ليسن اداوانباداو وان

 را هع هم 5

 هءوعدو سو نسما د->ىفو دعبلاةئادىأة موعد ةزاشموُرواسفملا يما ءاندلاو
 ئ

 اعوان وان رتل رداد هبىماودلا ن .ةلواعق هو : ةدمعيلا ءار ملا هجرس

 امج م ءالةهمت ثماهناىا دامرلااهتءلطاذاردسقلا ٌتَمَدنمةلوعس 9 ىهل قو اون عل ْ

 اهاراولاق ر طملا ادى عدا ءدءامسلاتاازامءا فهلا نءةفينحو أ ىحواوكلا- .

 مك رمد ا 2 ىوردقوءا- | هيدتعتملا ذه ناك اذاف ةفللا ناكل ةيقاعم ||

 داوملا نباداوحلاانأ هلوق
 لبق ةداملاقمدقةدقزملا
 كلَذ_كوداو+لاوءهذ_ه

 دانة درا ىرشرألا
 متمرد كاوا

 فاّؤمللم-ةتدقو سرف
 رعشااناى ربا نعل انه

 دا. راب ن أو للب_سنب مهل
 هساردعر هكردأ ىنالكل ا

 لا داوملا انأ لود وهو

 اليسنا اذه ندرهظف ها

 دلاول مءا لب سرف مسا سدأ
 رعشلا اذ_هلئاقلا مهج

 رخآ الحرال هسفندنح دع

 يعمم هأ نس



 ازا: كس 34” يس ج5

 مملا فرح « لاذلاو لادلال دق

 لبقمنءا لاق مودفرك دقو مدلااباصأةيدموةعدَمضرأوءابلاف 0

 مدا تاو الاو ىرتلا جابر 353 مفوقح ف ثعفاد لمرة

 01 نا هنمر لدي هساراطأطا ذا لح رلا ماَدّمسا عا رك لاك 1

 هرقحلسيقوهياعو هدو ءردحامذه مادي لجرلامأَ ( قف( ةملالاذلا لسن و

 : اب

 رب سوا لاك هيأدك مْودَموهةهدرطو

 سهو

 ماذا كلادبنممرن أ و فرَذف 5 عاني غفلت ذك ناف

 ا” كت نانوكلاووح د ماعز كابس جار انوفا و نيستا ةدرالا فمات

 برعلا ملا و هان, امادهماذوادو نش وحدمو ام اتناك دمها لاق و ادورطم
 ةءوث

 بيععلا مدل مَا ماسلا» كملع دوبل تااقاهتعهتنا ىذر ةشئاعشي دس فو زميالو 26

 21د
 (0-:) هد نمرثك اوهوهتبعمسم اذ سابعااونأمدقتدق و ”رلمهملالادلاءىوربوزمهءالو

 سة ء-س اكل سدد مدع 3رس 9س | همه مسا سل 3 اا لا يام ايا

 | 0 مورو عدو عادا دم 1 دودج ةنصتو لحد

 ه سق < مسموم 72

 للا (2) هوة ورد 1 تادا كلر ةعرص لحد »* اَنإَحَدَكَةوهَق هناك 01

 و5 همم وهبي ظث<وى ءثهد #ث جمد 22و29 2

 0 :اوامومد هايم دهدجو هدد و مدو عوم ل هوهفةهمدموامدهمدن همذحدملا ضمن

 دع 27 - ع« 20 هس

 ىموللاو هوامذ مد دلوقت برعلاو وبينا لارعال نا نعسانلا وممكن

 هنمدافادكا عضومتدت :!لاق.و مدتلاهنم هدلاه مدلل لا وذح اوم رن ومّذلاَو ةءاسالا

 مدل ملاقب داسيا وا ماتو يلع ماهل رلامّدأو امومذم هندجوىأ

 ' ا و ةيلع ل ومدي الثلهملا نح 11 اكلة ىف دأ

 اذ لس الخ ىتملاوتند لال ولاقيالو تيكسلا نا لاك مول 3 د 5 كاتو ادكو

 بطرلا اذه ثم مهلعل خدب مق ويلك أمل اوةياسارعا تعمم العلا نيورع واقد

 فيم ماذا اودد شم ماذلا و مابحاول 0ع ال اونو بالى أَنوم ومذيال

 0 0 اع مد و هنلع مدي اعف أى أضانلاىلا لجر رلا ا ءبيعلا اةيجب

 ىأمذم ئثودهب لا المد ملجر وادحم مومدم أ مدمج رو ل رتل بذكلا

 تلصلا لأ نب ةسمالدب هاويدسدشلاب ويعلا م ومذلاو بيعم

 وُ نسما 5 رش .لكفاتيرشمالس
0 
 لاق .مامذ عججاودا دضالا نم ىهن ةربزْغلا ى 0 5 ناهمالءاملا لليهود

 وذ



 مرن و مادا نا يالا ويقل ا ا داني

 0 (مذإا | مفرح الاذن لد

 لالكلا نماهبو.عٌتراغالب افي ةُمرلاوذ

 ”هتاوكااهئرك شالك مامذ « اوين كتان لع
 ركل امد 5 ذهلاءاملا ةلليلقرانآاماكف بعتلا نم اهنمعأت راع هدام تاك رك

 كلذب تيعساهفانلزقةمدرْس يمماللاوةالصااهلعهناثيدكاىفو معجاوءاملاةهذقلا ||

 رعاشلا لوفامافةمومّدمامنال
 9 # م < م67 نيام ١ © .» هاسو

 لاين ه.مدو ىمعت هل #3 0 الثا 5 قرد

 0 عهد .د هيوريثك هليلقىا املا ةليلقلاوةريزغلا بعيش ذود دقهد.سنالأق

 لبالا ةعاج نع ت 1 و تذلذقو تيعأ ماما موقلا باك لثمد أو جاور ذا هعنج هذآ وأ ةنامز

 .العلاوبًدشن درسنا لاب أوم نا

 اهبلاعنلا قالا * مناك مبتدأ وق

 اهفعضامتسحى ابكر ذأد قاف ل: ىلا أ ىلع ترفل هي دعا سماح ثيدح فو
 سرفايفاذاولسو هيلع ها ىلصهنلا لوسر حار نيحداذلا ثيدح هنمو 5-0

 موس د ه7

 توزر وعمر رعت علما معينا يضرم هكأثد دحفو فتقوفاش أدق لك ىأْمّدأ

 نم وةمدم مود لح ر راهمذ ىلع سانلا تاجاماكاه 0 ا ار

7 

 3 11 اولا عشوم فلات ا مسالاهمدلااماق بيذهتلا ةمّدلا لد وطادناو سانلا

 انام مهطعأ ىأئشنم 0 ومدلان 595 ٍةفااةَمّدكاو ماعدا“ مرمسكلاب

 هَل فالموت م ىأبضال خاسر اوس 0 لادمامذمسهل

 ا را كد 1 قحلا ُهمَدكاومامذلاو

 قدرعز ىدسمعو قاعذ ىأ ميعرمبانأ او ا ىلع شد. ه->قو 00

 لطخال | ههر ل الا

 اهايفكريوعلاءادسمأ أمكيو 35 ةمامذ مكيخ أن مانو دشنت الف

 ىلابو_بنمدهعلاهسدلاودهع هلل -رهانعمىدل --رو مهلك قكرخملا م كي 2ك انودود

 هءاعهلوقىف ذ نامألاةلمذلا ةد_.بعوب لافولاق دقعلا لهأةّمذلا ىرهوجلا لاق ةمذلا

 5 نيدلا مهول لها دهعلا/-هأ عع ت ل

 ذولا ةمانسأ لاك مدلاوهو سدود ىأنودها مسكس موقو معاند حسبو هزل |

 1 ا اال الل لالا كالا 111 15 15 شل طخ تت ------------- 0 ا



 لئاساا لا ىنلالأس هلوق

 بيدهتلا فاكح اخ اوهىنال
 دم هنأ

 (مذ) مملافرح « لاذاالصف ١1

 بط 2اىَرَتلا حمر 5 ةقدس كفرات الادرعب

 ةمرلاود لاف :ةمالك ول مامون هنت ماع هلمذأ و

0 

 بحاصةمامذ ىضقتو أ بالااهب 5 اهدنعدتلاز وع 8

 الفلل و

 ةَمرشاونامكلاو ن تامآلا وذهعلا دن امنز ماعلا وما 2 د دقو دو هم رحةمامذ

 انءلقارفالاءاعدىفثي دخلاف و مجامأو نيلسملادهعو مهلوس لهي هدو قملاو

 ادهعدللا٠ نمد> لكل ناى 5 أملا هن متريدةفثيدحلا همو نينمآافلعأ أىلاانددراىأةمد

2 
 8753 )ومص

 هللا مداح ص|امسفاخوأ هيلع مم املعفوأت | م ًاذاف ةيالكلاو طفلا

 اكو ىلل.وميلعمتل لصوبلا ثددح ىو هلدوعال نم مدام ةديبعوب ىاعت

 ا

 شد1ا نم 0 ًاذا لوبان هع نامآلا ُهمذلا ةديبعوبأ لاف مهاندأ مسني ىعسيو مهؤامد

 هم ع م, وه ع . ع

 زاج أ [6هدهعه_لءاوضةلب .تأالوهورغ نأ مها س دلو نيإ--لا عسج ىلع كلذزاج انام اودعلا

 ةدحاو نيإىلاةمد ناس لوقهنمولاك 00 لع ىلعد ,ءنامأ هنع هللا ىذررع

 هنمذ خؤق نا ةيزااة- ”هذىلعّتامالاى مغ هنالا سندها ىععاذ_هاو نامآلا يهمنا

 ةدانتقن ع احلا نالاود_هعلا مذا لاق ةمفالوألا نموم ف نوكرالريزعلا لد :كافو

- 
 ه <<

 ع

 ثيد_ >ىفو هراج أى أ مذأو قح ىأ مامذ قيفرلا ىلع قرذ د ا وما

 قيقراورتشتالث يدل ىفو فاشملا ف ذخانتمذلهأن هدا رام سس نامل ل_.ةنالس

 طة لاو نوضر اوك لا 1 ىلا ريثالا نيالا مهيضرأو ةمذلا لهأ

 موضرأ"ار يشف لوقو لاح اردق ىلع ا نأ ىرين م بهذ د ىلءاذ هومز رثك أ ناك

 | وح 000 لا ىلع نوكي الل ضرالا مزلب ىذلا حار لجل

 ءةعل ومد هى أمد ذرمءاف توخلان ا سول :دل-> فو د ||

 قراشي دما فو صن مذونج هل رثاء دو هتمطعلاقاذال-- لا 0 دارعالانبا كلاهلا

 ا الا هتح الاوقأ ثالث هضركبو ألا ماقبل مزعز ها ا ذ باطما دبع

 دح .ولال ثااغل اوام 0 دد ان كا م 0 ميما ىناثلا 0 وقند

 ه.لعهللا لينال كلا و 1 رو 0 م كلوقن ا هيكل

 [ععاضربةعضرملا 0 7 ءدارأ ةماوأد ءةرغ ءلاقذ عاضرلا مد مهنع ى كل ب ادع لسو

 تعا
 عاضرلا همم نءبهذألاقيوةمّدموةمذسهنم دخن واوةبسنوب لاك 9 تكس اانا لاو

 ىلا



 ا (مذ) ملافرح « لاالال صف

 ثيداريسفت ىفريثالا نبا لاقو 'ادلواهءاضرا.كمزاىذلا مامذلا ىهو راف همطعت شب

 ةمر لا اوما حفلا ورمسكلاب ىهليقووامذلاوةمذلان هةر اوبل نمافم عنا

 قع 2 مقامي ا ةناكتف عاضرلا بيس زاللا قحلا عاضزلا مدار وام مديل

 امش ىبدلا لاصق ا 0 نر ارك الماك هي دادقن روك 1 ىدةعضرا 1

 ا : طع ناود ل اذكواذكمراكملا لالخ ثيدالا فو اهترحىوس

 أ مالسلا لع راو ىمومتيد> فو هظفح 0ناهلسانلامذ هاسقن نعحرطيو

 2 اتت داو مولادمذلان ا ارا اة

 هيشرحالا و ًادودسالارثملاك ئنيمتلاو ودمر اكل ند راعو ذر ىأ ةمدسوةمََم هنم ققذخنأو

 لاقبرتوأ أر نمفونألاو هوديولاولعي لسفلا ضد
 لادم 5 مهن ل مّذلا ىرت ل

 ىدتلا ميمو منال نماهعو ضو مغلاو لب ,الاذاذنأ ل مسالا

 ّ اتا وو نيسطلا عطقك ريصيف با رتل هسصم ةردشلا قعلخللاب طقشر قط اوه لدقو

 ىوقو امملالاطإ اهنعلو متلامع ماو او عم نع يعم وذم ىأ عمدا وردةريطلاو
 0 كظ ل ع.

 تعطقنا اهئنءاووحا ذافرادلا نكس ب: ,-ماصأ امنا هرركح ملا نأنممهسوفن

 نعىد ا فن أىلءنوكيىذلا ضايبلا ميمدلاوةيشلا نم مهصاخاملازو مهولا كلذةدام

 دبر هالءالعلاوب أ ءاندشنأ هاوقاماقهدمسنبالاف عارك
5 + 

3 
 م -. .

 روماعتلا مك ىلعمب ملا 0 اًلتاهفاَح نموا

 ىلع مم ةساباممع مّذلا تلا بهذ, يبي نبدح مان ىذا فنا ىلععنلا ايس نوكيد-ةذ

 ليا ما اهراغصاهمزم ةرر رم اخد او ءادنا هد عررماعتلاونا ايلالا ن نم عورضلا

 نمير شرس اعيلاو كنانه م ملا نأ رلابهذ- ةدئرداامأو نيل ن نماهفوأ ىلع

 نذير مدي ىذلا لولا انا ميتلاو فلا, نمليسسيإمئيدلاوممَدلا ار ءالانبا رعشلا

 نمر: ئئاضيأ ممّن اوز-ز ا تيد كناوةاشلا ف التأن مرللاكادكو تلا سر

 ةرداالاكو هللا ضدك نراك ماسم

 للا نزاكحابهلاموي * منسم ىلع ملاك
 ىررز راكزفلان ا لالا نزاكدب ردئباداو رو

 (ريششع سماخ ب رعلاثاسأ - 15)



 ةروك دمة اهذعملذ هلوق

 ةدام د_غب لصالا ىفاذكه

 بيترتسلا ىطتقمو ممذ
 اهعدقت فاّؤملل دوهعملا
 يعمم ما اهملع

 ردصملا ىلعف بصن نك هلوق

 نهلد_لا ىلعف عفر ندو

 ىذلاو لصالا ىفاذكاهلا

 هيفذا ىنغملا ن مداه _س

 بصنلاو عفرلا هسوأة ثالث

 عض رلاق ضخ و

 لع ةسعقاولا امن ملدب

 هيط_فاولاغشالدب ولا

 دوعن هرهمدو قؤل اان قاعتم

 عما فيك ىءملاو ام ىلع

 هيذفلعتملاةةانلا ىطعتوي

 بهلاو هلاهفن ان اعرابئمل

 هنا ىل-ع

 ّئط عب نان لوعف ههنا ىلع

 كود2 ل والالوعفملاو

 عفا ف .كح ىعملاو

 هيةقلعتملاة قاتلا همطعتوب
 هنالع صقار ا
 حب ظ_هاوءاهلا نم لدي

 مست نيمطتب ىطعتب قلعتم

 هنلود عدن فيك ىعملاو

 ها هلفننامئرب قولعلا
11 

 (مأن) ميلا فرح « ءإ رااولاذلا لدف

 هُقنأمّددقو فّدَشلا نمفنالا لءحرذىذلا يمذلاولات *« مهرخآتم ىلع مذا ىرتو
 هم ع ع >ِ ه١

 رارملل ىارعالا نبادشن أو هو ياو عتاد
 ١ < ىرم 97 دهون

 ميمذ ندوام قرط ضْئاض د»* جت صن رلا لكس ةكشاو م

 ا

 ةدحاولاءاملا قب ِضْئاَصَدلاواوحانباهبرشا لالا هةيسع رسمه ”كشاوسهوق

 1 0 2 3 1 ا

 اهماقسأو سد تي داحأ »* 2 0

 اهنمو انهماذا هي وانه تأهب 03 اوم ةيبتكلا دري
 هوس دع اورهدج 2 006 ايارلس ىف ايار

 دموهف شفخالا ن ع ىععهلك هن م ذوهتمادو ها ا معا ناروتو بانل

 ملم اولا ل-بقوفعاشملان ل تر | لع م مول ٍدمو صققنلا ىلع

 ىب راحل سنبل وقهنمو ىربنبا لاق اماذئ انستا مَدعَتاللملا فو

 هه. و2 هو

 اماذ انا مدتالدقو 5 اني انينادوصتسكو

 اهنعهللا ىذرةشناعثددح ىفوزم(يدقو بنعلا دلاوماذلا اما ذهنساكت تداع ثيدحلاىفو

 2 8 ندع كا 9 5 5 5

 ةيارتحل دم دقة دقر ماذلاو ماسلا م ك.لع دوهيلل تلاه

 (ه) يق( لا ءارا لن )يق

 لاك هبا مر بيدها افو هّمارأو

 38 0و - لل

 هلع قطعات | نوم ًردمأ راهداوةقاذلا تر

 نيل شاماذا ف أناهر 08 هيقولعلا تا

 ةمئاروورتقانلو ءاهلا٠ نمل لعن عفد نورد ىعف بصنذ ةناعرو تاع كىوربو

 مار ىذلااهداواهمأ 71 تفطعت هيلع ان لمار ايف طلع اهعأراو اهدإوىلعةسفطا ارو

 ىذلاردصملارءام- هنأ ىدنعوهد سنا لاف » ىذر مرهم هردص 7 بي و ذوب أ لاق هملع

 ىره هوذا دلولا مأَرلا نارعالا نبا 1 كارلا لاو راو فتم اكلوءفمىئعم فود

 ْ 3 اربغ هيلع تر ل امرا ثيلل لاقت ءارداولامؤملل لاقي

 17 منسم لكو وبلا ماراوءددع لا مور وجار ىهذ هتيردفو * الفاطمسوأّم رات اهم

 ةبمعنب هللا دمع نبهقاذسعل لاك هيردقنهبحأوهقلاو
- 

0 
 لاذ ىَدناءلاجر سوف: 0 ىلا مارتن امالسالاو هلا ىأ
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 ١ تورد ةودام رانا راؤانآلا عاورلاوهتهرك اذا هترأظاو ىهالا ىلع همر ت كسلا نبا

 ا ىلعهَح ةانلا تفلطعاذا ىجعدالا اهمأر ىلعاهانفطعىأ يا دامرلاةدامرلا

 أةنعت قولع ىوفهيلعردتالو هلا خكلوْسآوإ اف عاد ىهفدسنعر رقاهريغداو

 ْ ةءائلاواهدإ نمل ل اناوتسنقا را

 منوم و 57

 ْ انيس ر وامارح رخلا 2 010 ةردقفهَلا را م 00 وهمهشت فاه ناو

 امد داارب يد علا ند ًَ رى ه-طاعودا و 2 وق ةمضنا مكلاف و مآل

 ْ زمهريغبة سم ور ادي د شالتف تف سأ رأو مار ل.ل (ماروههرت ئذلا ىلع لجرلامارأو

 هيقصاي ىذلاءارغلا ةمز راف وهرملا زاره تعتاد ةرووسلا شار هن ىسلا لالا ا

 ىتالاو ما ارآاولا ةذاولقو ءآرأ ارا عهلباو ىظلادإو وهل يقوءابظلا ن لا 2 رلاوث حلا

 /ّ اذهدع ١ هلوقك هر ورخلاددُش * 3 ل ل 5 باعثدشنأة مر

 ةصلاخلا ضدنلا ىشو مار الاع ءابظاا نم ىجءدالا ةدشف لوو أدارأ #2 لوبعو أ "انحولزاب د

 جد

 ا مارو امه نم بأ س لولا غفل نموا و لامر نك: هومز 0

 كات املس تالا ار فاسشلا ه هن كارت همطصأ 4 ا ارح دقلا

 ساه مس سيو صاع 95

 0 لاب داق عد 03 تعد ةراوأ ن نمفقح للقو

 ا ماع 1 ىهو ل لالا اهلين الو ماللاو لال اهاكح عا نعتسالاعرلاو

 هو . ه 9ع -

 | اهاكري_-نئادمن مةسدم ىشلبقو ع- -_ضوم مار 5 همر ض بضل تْنأوَلذ *

 ئذو "لا الالات دوأدالوأ

 ْ عدلا اهاز دقو مالو تعنم : هئاولب ىذا دوأ وا

 اا ءجعلا م 5 2( لصتملاا لكلا محرلا ارعالا نبا لاكشي امه 5 سذهتلا 26(

 قثتورصرو : ت<

 ٍ رسك مر ايلا سخورو-كهرد صلابة فدل لح موثوق دودرسك رس

 : راو مقنرلا راو 0 ها ل ل ا فنالا

 ركب لا عر لاب ريخل اوؤدلا

 بئاكلا ع نم ىلا ناكم 5 نس حال

 . فتح ةفدص شلك بأثر فو دحاوامهانعموءاثلاو ءاج ا رحب سوأ تان فقوزو

 ا ئَش ١١تءرم-هاوقز مدل _هلذاظو ذك ناكن ان ةباورلاىفعقواذكريالا نبا لاق مآل ءكنام



 الام ركل مانا هرك دق تقديلتللا ا

 قدق_هي طبخمكحملا فو ةمالعللمتادلا وعبصالا لعدد طيخلا 1 :ميك5شتةكللعوا
 ١ هم و .٠ 2 4 د

 ة-ءرلا ىرهوملا هرك ذو ةحاحل ا هير تنل عبصالا فدشي طمخ حاصلا ىفو رك دلل عيصالا ا

 ةحاحلا هيرك ذستل عبصالا فد دىذلا طم .لاةهرعجب ىهمئانرلا دشن ا

 )ث
 اغلب ناكني مالكلا حصل ىذا تر ىنعسانعمنوكيد 0 اذا

 ملا فرح هب ءارال دق

 و 202

 اماني ىخ ةوهسلعو ىتدع * 00

 دلل 1 غو 2 م
 ءاتلا فب ةسمت ءدرلا هه رلاةزج نب ىلع لاف ىربنسا لاق هزلا لودالا فان قد-ارو

 9 دس هعبصا متل دةءامانناهسةنأومانر ومانراه عجوة هئرلاى مو مرجلاو

 رعاشلالاوو هتجاح

 مند لع ع سلف * مكون انلاجاح ركن ملاذا

 رعاشلا لوقو رواج راو

 تونا 200 مهتمه

 ُسدتالْءامانال فورعملاتاينلاوهسلولاق ةمتزلا ىهوتستر عجبانمهمرا ىربنبا لاق

 نين ةردش ار فسدار اذا ل-> .ارلا دق-ةينادمت زال ع 2 اوقىفل.ةور ع” نودارحُ

 0 قبه أو دهعلا ىلعت آلا تناكتالوق اوقد ون_طغىلع اًضءامهدقعب نص

 ُِت ةود_ةلاك دقعام لءامِهذحوُف .وذعجراذافمكحم ا فو دوهعلا تْضدند_ةفالاوادوٌةعمهلاح

 تدبلاريسفتفتدكسلا نبا لاك كاذكو ٌتْنكتدةلاكد_ةعامىلعامهدح ملاذاو هنأ سها

 نمدناكربهشلا ٌقدنم تابنةهترلاو حرا ةفينح .وألاكو ةَدكرهت داو صئماتلا عشب مرا

 .ا جالا لاه ملي دبش هتقد

 .٠ مشن منيدئاع ىلا تن تش « م را هدوكورانانسملا 5 مول هنو 0
 , كا ارعالا نيا دشن اوداز اركاَحرلاو

 َ رار كمال ةاَدع * د را

 0 لا وة راو را لمت ىلاةقانلا مام :رااوءام هولمملا هدرا راحل رعالان با

 امرأ ازامو تاينلا نمي 6 راو ماتلاءامّلسا م ُ 3 راه ملكت امىأةماكي تالف ”رامو ىلا
 22 9 اذهل و و 3 2 3

 ملس ران لمح مربو جرلاردصملاو لديه قمنا بوعد معزو اهتم ىااستارو صاالا اده ىلع
- 1 



 1 197 (م-ب) ملا فرح #2 ءارلا لدو

 2 دل اك همس وع و د -

 مل ذحج ىفوه ل قو سرفلا فن فرط فضا .ةعرلاوعرلا» (خم) سكانه لاق

 ليقوّن سرا غبي نى لاايلعا ا لكو»ل_,قوامشعلا سرفلا

 # مار حا <

 | رن وخدسدملو لاك ا الاوتار مروهناعر مرذقوفنالا ف اس اوه

 هلا ردل را ىل مو 3 اوه ضاس ىف لاناك ناو ٌعراوهف ضا.- ايلعلا سرفلا ل

 مترالا حرقالا م لل د_كلافو مراراصاماعرا 0 ٌعرادقو ىرهوملا

 هدسوو هو >2

 اسعر «ءريمافو هفثأ 0 ااهرمت اسوةدرألا“ ادوار ربما تطفو زل | هذ 1ىذلا

 رة َِ كه

 عادوهذ 0 وامدنو جالا لو نابي كلذكو مهلا هن 1 ن2 رك اذامرو مول موه

 رطقبف مدلاحرذ هتف الا قرط 0 مرا واير هاف تءربرعلا لون ثلا

 لس فقل

 4و رة را هريثالا نب الاف ةقدص ّتدألان 5 رد ىأثيدح فو

 لقدق 0 ل 42 "أتون موأ فافخألا مودا مودواَسخلا ميثرنمالصأو هناساىف

 ىلعوهو هُلَدوهْسَحْطَل برطلاب اهذنأ 15 ارملا تيروءات لامر ىفرك ذدقو همالكق مي 000

 نةدرمدس 5 راو يملا ىدريعبلا مسعر ا نمتاغللا ضعي ففنالامث رااو هيبشنلا

 ةأرما فصيتمرلا وذاك رفبلا سراب

 وثم كابا رامات 0031 برن نرع ىعّباَتلا ين
- 

 ىل_عج هناك مدلاب ئطامرو- بكم فتانيطا امم اهفنا هيشفرسكلا هادا : رلا بعصالا لاك

 ىدقةراخهةباصا اذا وتل لمولوم تشو مورا فال نبا هيب نواة

 2 و وهموم

 مرد مر ىصحو ةراخا هشمدأ ع 00 #3 لظألاىاد درع يثرب #2 يدل فديبل لاقو

 رسك لكو رود:موأ لاك * 4 ثول اهك 35 نيالا 2 طلالاف رسكنا اذا

 رصاقشلا لاهو د

 00 ىنلا ناكم 3 سل الانسب

 باك نم م عضو ءريغىفلتقلا م 53 انآ ارقلافدرودقو لدقلا را 00 ةرأغلا مث لا و

 لكل ليقْن هولتقي تح ةراخ انهومرالدر اولتقاذا اوناكم منال مر ل هلال مقا او لجوز ءدقل

 هجيرةراخ ار ل - > رلاهدم_بننا ةراخ ابى را وسضارا ا .رهشنمو محجر لت

 5 وم 1 ةوم8زوه

 لكاوكلاءعءوجر فعند دس نعل مجرلاو مرو موج ضو فا 2

 لهأل اوةوهو دو 00 ةئعللاب م 0 وعلم محجر ءرلبق ول | م نم ل #.ءفىلا كل 1
 - مث -

 لصالا ىف اذك ةرأغلا هلوق
 ءافلانةلمكتلاو سوماقلاو

 حراشل نيأ نمر -ظنيلو
 ةراقلاهءاوصت أس وماقلا

 هددعم هتك فاقلاب



 ل-صالاىفاذكب غأءاوق

 هييظف همك :

 ' 212 0 32307 و 8 3 د هذ غو :

 0 تالا وردد موجرملائلاهيمجر بال مسا محرلاو بددبتلا اهبىرب

 0 ا

 (محر) ملا فرح 'ع ءارلالصف 11

 5 ا

 1 1 1 هلوقنم ا ا

 ولام 0 د 11 د ا ا
 دشن أو نارعالا نبا نعاومدكراو اوجارثدقوةر اخ اى نموحرملا نم ىنعملا

 7 ادا سون بر يع 2و هس هع 1 ا يع

 ىلا مولا موجرلاو مجرلاو موجرع.4باوهمجراممجرلاو +« اهماجترا ىصخسابىتارتىهف

 ثيدحىفو اهباومارىأةراخلاءاو بارو مولا سماغانلعجئأ نيطابشللا مور اه انلعجبو

 ْ الاف ابعد أَم المو نيطاَبَتللاموَبز و يسال رش الثاموعلا هذههللا قلخ ةداستق

 ىلا

 ايلا منوك ىعمو ا لا رو 0 متروس وجار

 وسوو ٠

 نوجيريممأالاهر ووو بك اوكلاران نلف للا قر خع ىلا نهنلا ناطانتلا

 [/ ليقواناكم ىف ةتبان' رانلاوران قمن تك الاكل ذل 1 + انثاهنالاه هنا بكاوكلا أ
 5و2ه-

 نولوة 0 لوو مياع هلوق نمو نتورك ىلا نونلطلا موحرلاددارأ

 هومءة)ر)ه2ه 7 ل وم

 ا لاصتا ىلعم مكاو نطلاو سدا نمنو+ <! هناعبامو بيغلاباجر م مماك مس داس ةبسجم

 نم ثيداالا ضب ب دقو لاف أل نيطاشمهالنيطاي شايع مها والامن اوموبتلا

 رحاس نهاكلاو نهاك م ل تار هلئارك مرا عالك مانانس دق

 رمشلاو ريخلا نمتاربث َّت ابسنن زاهيلعو اهبمكعلل موعنلا لعتي ىذلا ملا ل مفر فاكر اسلاو

 نظلاءلج ا نأحا معلا ىفو سدا ونطلاءلوقلا محرلاو كلذ نم هتئايذوعنارفاك اهيلا
 ةودمدك ع و

 وهل بقو حدموشو ريسعبلا كلذكرورفاوحج ضرال مبرر سرفد بيغااباجرهلوقدنمو

 ال 2 لس ل هع كا

 نع هذ هءوذ ع مرطب اذا مجري ءاجو تحبو لب الا تمعن ادقو ءاطبريغنم لمقثلا

 ماضرلاك ى داو مياس ةباا التر ما راادم نعل شان هموقن ءوحار و ىنايعللا

 ةاعدنج 97 ا هدايا وهب . داعلاب وبقاك م لبقو ر ردا لاثمأ ماظعر و وذد ىشو

 0 ملا دوكم سنة ييرلاو ملا امج ” )ل _ءقواهاو-نوفوطياوناك ةنعست سه

 كن نرسل وح .راوهو اح رعجلاو ريسقلاة جب لاو ةحرلاو ةمالعلا امه لءقو ريةلا ىلع صن
 هرمز

 اعزب بعل لوق هنموراجالا نمدبلاع نجلا ىمت ماجن حب او
َ* 

 ميرا فبأي زخألو 3-3 هتاف فز ىذلا نبانأ

 محرلاو



 14 (م>ر) ممل فرح « ءارلازصف

 | نود ماضخةراجحى مو ماجرلاو 0 لاد_-او لاية رلاوهسفن ريقلاوهكي هرتلانمحرلاو |

 تملا ضيا عربا دشنأو يرق لع تعج جر وواضو رلا ١

 سانا 0 اهضيَحَتَلا نيد ىلع ْ
 ىدممالا ماب ا وداع وبقاهناك ةعوجت ةراخةنعترلا ثيللا تالا ةَفاّشتلا |

 اهدحاو اصول مح ورعولأ ناكمىف عم ماظعروذد ماض را اوماضر 00 9
 ديب لاق عض «ماجر وةحبر ا

 مو ف صم 5

 ايما ردود دا ان د اًهماقفاأَع ريدا تدع

 ىأئرئاوج رالف لالذَعمنهقادبءلوقدنسو روبقلا ىلعةع و ا للا لاومجرلاو الار

 لاهل نان اكان ردم نوكأ الناو ضرالابربقلا بو ستكلذيدارأو مرا هملعاولعجتال |

 دنعاوتوُدتالءانعدىريقاو جاله ل هتبصو قعمركوألاقو اسرى ريقاو هراهتصوف ||

 أن روكا وه هولا لاك عشلا و بسلا محلرلا نماس ان سامالك هد:ءاولوقنالىأى ريق ا

 تاعرلاو ةرالا ىهومجَرلا هلعاولعجتالىئادد كما ودين ميعتلا راما

 دشنأ اراخرلا ناهز فاطر أز عمجضلا :راخلا ىهوراثلا
 :ه

 ها ايرهج دكر نظرا عار ربقلامحر و ع مكر رمل ةجرلا»قاطاك دع

 م ا

 ناو ذلا معا درعسوأ وتلا ورب ةكااظلا مرلاوةراخعا ىه مهىىلا كد رحتلاو عفلاب ا

 0 هسه ًةقمق- ىلع فقو الاس م نالفراص لاقدو عبضلاراج ومد رو اًكعبهضعب بكراذا ْ

 و هص "و س

 فذقلا م>رلاو 3 مرا ثي دابا هنعوشامو »* رهزل اف ديدشتلاب مترا تيد طاح :

 قدها لابعلا ونألاقَن 'رطلاو بمغلاب

 نونا م روبن مناكام 3 حرت سواك ىذأ الاانا

 ى< <:

 بيغلاب 2: رمال 00 مل ىأ كرار ز زعلا لي زنتلا فونيقيرنغنع مدرس مالكو ْ

 ا ل* انا رج ماَسرلاو اوماَرنمحاَ ع < متاوجارتو ةصيقلا 3 لا محار 0 كا

 هلك اذ_هو سلا طم ملاكإن وتس روث قاما صم رلى ١

 0م
 7 2 2 و 5 عل دش رج وه قواه دكا زاد نأ ءن رد-ةءالر ءقلاةدل_عيرتيلا تناك اذاأ|

 لاقاهرادخالع :ريمأن روك اولدلا

 اماجرانعية رس عمو 03 اًنيحواوآءاذاامهئاك



 (م>د) ملا فرح 5 ءارالهؤ |؟وأ

 1 و « و 15 3 ير

 ةيسشللا هيلع ٌصرعت رثبلا ىلع بام ماج رلاورعولأ ةراجا شباك لوب نانو يَ فصوأ

 خامل لاو ولدال
 - ىوو موس و

 ليقا م قروامهرودص دوت »* قام فاش نءنيماجر ىلع
- 4 

 لحرواه ادالع رس وكيلولدلا وعر ف لا 0 رم ماج رلاىره ولا
 سو )و وو

 ير بلوق وديان برم اكديدش أر سكلابم 3

 و سم مكه 1 هم ادع

 مجع ع 0 35 مو مول

 نابسلو معذمن 3 0 ل 0 00

 0000 ل لا .

 ةراخا رت لاسحلا 0 نك ضم بس كد || 0

 بلاطو لاك محراهدحاو
 و كاع سس 2-95 «هس جى

 عا رلابض ب تلو عيقيف * ل نال ويتلح ف رام

 لاقو اذهفيكىردالوهديسن لاك ا 00 رو اولا مشيرا

 ىلأو عارك نعةسعركلا :دلذغلا «بلعد ةءتىذلا ناكذلا سلا ويدل وليلشكلا م

 ناكبرعلا نمل ربل موجيمو بج رلك ةغلاهت أ ىدنعولاق ءاب 0 ممل اولدباالاكة فين

 ىعسف فرشلي 3#مَسرد_ةهللاةفةريدلا وام ضد ىلا «موقنمال_جر رخاغف اديس
0 

 ديبللاقامودب م
 2 95 هم و هر همو 21

 لانا طهر موب ع خر 35 دهان كلن ملسقو

 عو

 لأبو رع بريش ندور دودو 1 ا و اور نيالا

 ؛ هاما

 مهد ردقو رسنللاناحْْملاو ناحل »* اهماجر :ةاهاوغ دانا 03 لاق عضوم ماجرلاو

 2 د

 )000 تكس دفنا رام نجتبالاك 1 لا لئلا و موهز هنعم>رو

 فن :0ناو ةيلصأ اهدتف نو 5 ءاضب ءاتلا كلذ ا تاك نال فلاعو هلوأ مذا

 نان ذو ناونءكررلامءالولام "لممالا٠ الا جيزوج دق نار رشه لشم مالكلا

 هرسفاذا مالكم <ريدقلا و ليالي الو مالك ١ ىف سمل هنأ ىرتالأ ١ نام

 تآكلو لاق مد امو زالوا ا جامل اشم ترا دج

 رو ةم_

 زجارلالاف عو ورمل و عورمسي ل مم ناجب لوقا كا ةمضلءاتلا ض مضت

 لونمو



 اك (م>ر) مملافرح « ءارلال هو

 29 لود 2 597 ورم 5

 اطارفهندرودإق لال * اطاقملا هندرولمندو
 ه صو وي 9. >2 36

 اطاغلاهبْن طلب نوف « اطاطعلاوَو رولا ماهلاالا
 هم مل وول

 5 اطامنالا قلناجررتلاك 3#

 - )ةة< وذو

 محرموقلا محارتوهسبلع تحري هجر دقو 0 راو فطمداو كرار ( م

 « هر

 ها دق ىو موز ودا كرر ىذه ار هلا فصوى للا عتهلوقوةر الار د ءلموضعد

 ضسورووقد

 اجرهجرممئامعا بدمناك نال حر وه ىأم 1-5 اوما ثيل كرو الامن هنوقو هجر 1:
, 

 اوماوو ريصاابا وطاَوو لح اور دقن لاقو كر عردن و ههقرخلالا ىدتمروةجز راجل

 ا 7 قل ا ةياع شك 7 0 راضي مهضعب ىدو 10 3

 ةدجنرلا دو اهناكوبستلا ىلع دانا ني: لا نم سو رقدتلا تعبر نا ىلاعت هوقو ةدلع

 اة نا راع كرهت الا لاح 0 ءالا او قي ة-ريغثدنأتهنال كلذامنا ل .ةوءاهلا نع

 قزرى اهو كبر نمةسراعنباهلوقف همر << لاك ىرهزالا ءأنأ تنك ناوءاهاهلصا
5 2 

 نلفت اة الا هلا اسرأامواكز را هنماهان ءازنغةحرمات :ةذأّنئاو

 5م

 ةجرلا نم ٌتوجرلاوْنبرفاكلا سانا ايدارأ ردع نا .-ىأءاريصدعإن 0

 ةغصلا هذه ىلع لمعت 1 م> ا نرد كلا درك رموش وعر لكلا قو

 دل مث رضوءوح رف لتر وة هلام هج ساو و جراب هلاعد «لعمح بوو اجو تعال

 ا فاصوال ا نم ه.ةوزا اذه ىت>ْنب لاق انتي الو ةغلامملل

 هشام راوع مسالا اق اور تر هييشنلاو

 0 ًاودعضوءاهعضو كلذ اذ ه.فلوخدلا ارو ا عاميفلودلا عدي ناو ا ا

 ”ست

 ا :همدقنو ص رعلايلاغتلا ذهورهوكسان عشر نري تعا ع ضرعلا ن ءري_خأهنالفديكوالا

 اقول ارد الفاعل رمت كرك نر ا 1 دها ثامزمحملا

 رءاشلالوقك الي انسح هون اراال>ر

 . .٠ 0 ل01 ا 5 وظهةء رس

 ليم ههحوامأو ولد 03 هقادمامأ فو رملارأاو

 وو

 هردق نم مطوة ءاعمينوو هيا ناورهاولا قنوكياسغااذهوأر موو ام ادع هلل هك

 95مل سو

 ا 0 ا - هاربة +: نان كلذو هناق- و ل هلا قةروص: ان

 ءرد سدو .

 ل>وز عرمان م ءاسشن ع نهود ها عمع أ[ كل ع نمت صا ودلا توون 0

 (رشع سءاخبرعلاناسأ - 13)



 ىف لا نارير د كأوهلوق
 ه.قومد نأ اذكهلمكسلا
 نآاهدحأ ه وحو نمرح عت

 ىئاثلاورخؤمومدةمنمتلا
 نذافةمعملاءالن نار نأ

 بيكرت رملااذهىفهللخدمال

 له ةياو رلانأ ثااثلاو

 توبنيلا لدبمونتلاو نكرتت
 هاي كذ صو لدي مهد سمو
 يصدر تيل

 ١ و نود ع قالب

 (محو) ميلا فرح « ءارال ف اك

 كلذوةرثكلا ءانعمنالّنال_ءَف ىلءىلوالا ةفصلا تينب مي>رلا نَا هللاورانخم ىئاطصم هنا

 روصقنرلانالن جلا دعب ريذاغاف محرلا اما نيجا ىلا مح أوهو ؛ىشلك حسو هتجرنال

 * ىف ميحرلا ن نجلا هللا مس ىل_هقامنا ى دركي دقمح 0 ىلع

 |ه-رنينمْولاناكو ىلاعت هلوقىفهينيمّوملا ضرصختا ةحبرلا ىنعمن جلرلا قارغتسا دعب مي لاب

 نمنا زالا فان معن أدعي صقل ا نمتاسنالا ملا علا رمسسأب نارك لاك اك

 لجو زع هللاءاع-أ 0 ا ير 0 :وثو ةمكللا وجو ةعانسماا وجو

 تاس ىنعيدارأ ن_ملاوبأل اك هتناءام-أنمهنوفرءداونوكيلو لوألا بتكلا فر 3ك

 نمءانبنالعفنالةج .رلا نهس جا رااوذةغالال_هأدنعهانعمول اوالا تكلا

 كلذكو ردات عج ريدقو عماس عت .تاولاأك لاقى مع بقسوة غلام ا ةينبأ

 نمنالعقو ل-توزع هللالا نهر لاقي تازوعالو ىرهزالا لاق م وحر ةسعأو ع ل

 هقاريغل نجر لاقي نأز والفئث لك هتحبر تع سو ىذا نممرلاف هذ_صوف لايام ةينبأ

 ميحرلاو فلام ع نمحرلانال اسمن عجن ميحرلا ن را هلو سابعلا ىلا نعىرهزالا ىحو

 ريراطدشنأوف رع

 انارعش توب اوما ه م ءاعاورمتل رأسا و كرت 1

 3 0 700 هني. ةلاىلا نوكرت وأ

 فطاعلا 55 .رلاو ق.ةرلا ن راف رخ الا 00100 ناق.ةرنامسا اى صسا.ءنءالاقو

 مير ل رلاقيدقو هب هلل ريس غ ىعسإال عم مسانجرلا نحل لاو قزرلابهقلخ ىلع

 ىعع اقيدانبو ع د ةغالا قامه ريظتو هدا تاع نال محرلا او ند رلا ىرهوملا

 نئالاد دا نال لاقراكدمكر وتلا ةهج ىلعامهقاتت_ثافاتخا اذا ني_هءالاررك:زوح و

 هللااوعذا ل_ةلاك هنا ىرتالأ ف صونالو ءريدغ هب ىمين أ زو كمال ىلاستهلت صتخش مسا نجحرلا

 ساب, نجسرو ةغلايمل ةينب أن م امهو هريغهبف هكر ديال ىذلا مالا هب لداعف نجلا اوعداوأ

 لاذكلا هلم ءناكو نمر لاقبال متت لجرلا قف ىلاعت هللاريغدي فصول مي>رلاو يدب نم
8 > 

 نس 02د قو ر لاو الا >- 101 ععن كيد < 0 ةماعلا نادر هللا
 اح خل

 ميريل فوطعمنا #3 هضعءابر آاكب تضعاذااماف

 , ه2 , )7 دهص

 م->رلاو هقز روهناس> ا و«بففطعوىلقلا قر برعلا دنع مدآ بف هجرلاو



 اك (م>ز) مملافرح « ءارلالصف

 9 د رمل

 ب ردا ليسا فر هرب اوهجرأام ىأربو ةحرصا ذناك اذانالف مربر ةأامو ةجرلا مع كلان
 مَ 1

 نيمل-مناونالا تاكو رضا لتةىذلا ليتقلا نمنيدل ولان م ألوقي ىرهزالا ارت

 و

 ثدللاد ثنو استدل ور دءدامهاداوفارفاك نءالاو
 5 هو ءم

 نال تال #2 اهدحاو مأمن

 دل مح اومرلاو د ارقلابسموافطع برق أى اير ترقأو هلوق ف قدد-اون ل كو
 دثئاوهجرلاو ىفطعلا

 . و -و .و ه مس 5, ممو سد

 م-رلاو نيللااهتمو * هب ةيراجرظفكو * مظاهدذع كام ن 2 را لرسول

 د سيردا ىلعم 5 7-3 ةيورلاقو #2 ا «لن م 5 حاملا لاقو

 نسيت رهنلرت جاوز تتنااللارس ًارقو

 م-رلاوهقلا تارا يس نم * همدعب و ىوهتلا هندي ركن مو

 2 1 2 ود

 ةجرلا لص ىأ ا 0 ةكموحرلام أو يشر مأو ريشعو ريش ل ثمود

 /و<

 اهله اونو هيدر رك اما من كدسُول دمءامتأ» نمو لاو

 اذ_هنيترماا ىذ نعةءاكح ىلا عت هلوقو ءامسلا نم لزمن هتّتجحرب مالم رش كادشا

 00 . علا 1 0 3 : د - هس

 ىد هللا ان [ىدلا نكمل ادهودار اريخ رهف ىكمامل 3 ىذلانئكفلا ادعداراىرنمةجر

 م>رلا ثينأ 2 هاشىربزبالاف ةفنوم ىف هوى للا متمرد ى رن تجرذ "0

5 
 همصال م

 عاقرلانب ا لوقوةموحمم حر مهلوق

 1 يدم “ل 8 .٠ مهو 0 هم هَ 22

 البا اهحردت م #3 س غنم نار نءر ديت فرح

 5 نابل ف زاهر تلفت( م<رلاو محلا هديسنبا

 ى هءى.

 تي نك مامتما 5 مرت ذكرقاعا

 اذكهو لاك م>رتاذك كرد بتسلم .ةرتاذ وتب لداعي نأتي ناكل

 قاكتأَف ا نكن لالا كلذوتلكسملا نع كالا 01 1و ةلاحالدا أ

 ل 3 رأعهلاو مد ”رتاذاكم رتاذريغأ لاق هنئاكف 4 5 ا -رتاذ

 نبا ةدالولابم شادية اي جيدا دعب تكل ثااذا موج ارماو ب
0 

 را كدت اجرشعرو داو مر عملباو اع م م>رلاحورت محلا كار ءالا

 ةدالولاد هاجر ىستتتو لا 0 ا الا لاقو كلذك وحر د 4 فانو مم لتاذلكو

 عج ىأمحرع-4لاوهلوق

 حراش هن رصدقو موحرلا

 عىل هريغو سوماقلا 2
 2 أ 3 هت وتس خوخ صخب ذاع ع نبتت دقو وت طامل+ "ت2 جت ج كالا هنت عاج تحل بوك عام بج سم هت عتلا تخ عن وح وج وج مع جس و فاس عم م ملل



 (م>ر) مملا فرح * ءارلا لصف اك

 #رر وهس م مب 2 مِمِوَد

 حاقألا لمت الفاهج د ود 9 هواجي نتج .روةماحرتجردقوَن وت

 لاقنو محاد وح ا م>ارتاش ثواهالس طق- يال ةاشلا دل نأ ماح رلا نامعللا لاكو

 ]طيلتمأو ةنار ملا ناس محرلاو 0 ىبصلا ىنعي مرني نمابعأ

 ىشعالال اق ئمرسكلا مر .رلاوةنا ارقلا مح را هوحلام> لا ىشوداولا تنمى هلام - را

 اهلاليَتدَ ريدقو - -رلاصو 04 ادهم بلا
 هاج كح

 مّيهلا نب ورع نبل لهل مو ىربْنيا لاق

 اهلالبيا أ - -رئذو * هداصوديعبءان بست ىذ و
- 

 لك كل وآل 3 هم اا

 خه 09 025 9 ةد 2 7 3 و

 1ك دن بدغلا م>رلاوانرصاوأ 0 اوركذاوعر عل | افراد

 ل ب ةيرأا 0 تاك 0

 بت قبالة 0 رراقالا ىلءضن ةئارذلا ف قلطي و 0 هدول صوم هلك
 ه9 ا

 تع محراذك لمن "0 و فسم ل
 سه مد

 قى | وا راكاوتباسلاوتخال نءهري-غو فاشلا هذولا ىنأوأكاك ارك دهم لع

 ند( تعب هنأ ىلا كلام بهذوهتبار ةىوذ: هريغهبلعو بالو تاومألاو 1 , الاودالوالا هلع

 اناناس تالا مويا ونااولوال لع

 هجر مضلابم عدا ناسللا ىو كأم او محرك ذنم مظع ًاوعام ةحا نهب ردو

 اا لد وه ولاة ع افوواتاقلاةو-ةءرملا لان امناضقنلاد ريواسع تر محر لاقي

 محلا محل او اغلا كاز اولاهو (ييدلا ف ةداب زا نم لاصخملا كالت داد_ضأىهىتلا
 اك ده

 هام : محاد ثيد- لا ىفو يغالي صالابة- عيطتتلاو ارم < هلزا كلازؤعحو بص: لاو ع- ةرلا

 2 3 الا محرلا ىرهزالا ىنءطقن او ىَأسةْنمْلسم مهل لوقت ضرعلابة قلم

 نءماحرالاو هننول“ انىذلاهتلاوقتاول_-وزع هلوفو ة هم رئهنا ارقىأ م>رامهنيو بأي

 | ١ وفور مدرالاو دولا ارقي اهوعطق:نأماحرالااوةناو دار 2

 مزاد مف كاتو اح و 9 هتليعدعب لدأ أعيش مر ٍر 00 "راق محَر ومح را ودهّللار

 املا 2 تت ييربيبتلار:رللللارلرالازر:ر:ر:رضلدلال222222 27777 »ا



 اذه (مخر) 2 ملافرح »« ءارلالدق

 هام ص ضتتضصا س ه مم 2 و 71ج

 رمدكلاءتجرو ةماحرمضلاب تءردقو ع اهجروكتشن ىتل ةقانلا موس

 5و ود قس صم

 هيلعّتَرو اضم لعدجا كار ماعلا تجرأ 00 نام*ا محروءو- سوا ,

 2-2-2 , ها 51 57 «# سن مهر )و ورق هيد س

 اهالاه دوم 0 الع 1 رو هماص> ةسخ موو ارو مص ى ءاجرواجر هجخرهتخرو

 . هم 29 هر رولا

 ىحو هّتمعال اجر هجرو ةقيتراهدإو 3 أرملا تجر وهن دومو هديك أديم هملعقلأو

 © ةسواسو«2 مس در

 مهلا ىالدشتأ أواتفطع ىأا ميرو اهو هلع تقلأو , ما رادناودر هجر مغر ىنادعللا

 و2م8 ع 20 5< 57 ل

 هلم و همست ا # هجر :وانهشد لادم
 ب

 لاةفةاشلل بلكلاو ذورعمراعتساو

 ملا لاله سالو
 مره تاذد.لاهتملاتحاف « 0 ناني

 1 مترا ءاهر وةردلا هك شاح 5

 ةمحرلان مسيرئاضد مج رلاوةنودخ اتاك ةوخرمَترلاءاعرو اهنا له دازتع لادحا

 ر رحلاق هكا وهذسلو هتسح ىأ همه هسولع تعقو لاب

 ةمهرمهر7) هد مود

 انان رتاج ؟دسمو 5 مكرم نيسقلا ىلا توك متو

 هدقع < يمن وصل س

 تر راحو اقل ترجو

 و يمه 0 هس دهر د9

 مو>صض'ابعولارج عدوتسم » نرش فرل جاسعأ 1
 ناىراصنالا ديزوأ معزودانا اهلا او هلاهح ىأهمأ أر هلع تق او ا

 -ٍ «# ه< 0

 هتقروهغطعىأن الهجر كيلع هللا ولأ |لاعد , وجر يدعم ر هجر لو ة ين“ منملا لأ نم

 ه2 م.م مس

 امص ىلعو اهيدص مرتد صبار ءالارداوىفو هل مةاروهلوتباسب ارعا تعمسو ىف ا.د: الا لاق

 91 ٍِ و ”ةمد قدوم

 لاقيةيحا مَنْرلاو ةتمراذااهليسصف فدل تكرار سيرا[ تيك د رو +-* رو هج رو

 07 ع76-< -

 ار تعاص ل يتيسر وعلع تنام[

- , 

 ا ا 00 فاق 1 مرا 0 رتل 85

 سقس ةكدنربخ

 نه تداولات اانا دن ْ

 ني ةتانرتيراطلا ترو قيقرعأ تراكم ا لاو ملا قيقرلاوهمخرلا

 حجر ذنبسدق لاك قطن ىلا 00 ان مخروتوصلا ةميخر

 همكم تك



 اذكراق_لا ب _دءهوق
 مكسحنا فولصالا ىف طمض

 ءانملا,فر_ءةدامىفو اند

 هطم_ضانامدق:و لعافال

 هلو_قو لوع_ذملل ءانباا

 ىاكبا او_هدلاوك َه هيضغل

 ةدامىفانل مدد امو مكحلا

 هوك نك ل رع

 3 (مخدإ) مدلا قرح 0 ءارلا لصف 11

 قطا تر تعلطذا سلك 0 رغب لا ةصخا اولاعنر

 لاقيت وصلا سم ودرس اترصلا 00 كر كلذكرا 6 ”وصوا ومالك مخ 2 دقو

 اهرخاوأنوفذ- عاما م منال ءاوسالا ىفمخملا هنمو نيس الا م خرالاو ف شاناوةأر هالكلذ

 نمفذ_<نأودو الا اي رحال حر ءادعو لو دكا اعلا لا تبتر رن ىطنلااوبسمل

 قفا انام تركى لامار كانا تدان اذاكلوةك رك ار[ فرس رت

 ىللاقذ ىسقاهنأ كلذو 1 0 ل ا ىبمالا لان رطب دنعم 1
 ةم ءمموم

 ع هل مل تناك اذا َه ةمسشر ردها ءلا هلتلةفمالك- ا لداخل علا يما

 ةززوةاعلا ى 0 راو ور لو ضد ار ماحرلاواذ ف ىلع محرما بابل هعف

 11 ردا واهمأر ندع اذاءانجرتاش لا وءانمرتاث لاعب ناكتولىااهزئاسواههحوف

 ةفيتحو ألا ةقلخلا نَم نصى اَحرلاَو مح س درو هج لما مالو ركل كلذكواهدسح

 هسلكش حولاو اعرذاو<رجلاهرذحت ض اقرعاهأو ةيش اضم هزه: ةرعلا ءاربفغىه

 ديبعلاف ةنل أ نم ىو لد رلافتدنناو ل 70 هدنطو هل والحل قرعلا كلذ لكأت
 يس هدو

 نو.هلأع تفلت » اح لا رفح بدو أ

 برضت اربعه ىهو ةماسلا هيد تننىئاحرلاو اضي احلا ى ودبللا ب راها

 لاضلا لثمر شوه ل قو انبل بلح حزم اذار شن ل اهن اك ض لص اهل ةؤاح ىهو ضارملا ىلا

 1 اَلاَسْوراهامترهنُم « ةرانواروطرْكَلاحارذ ىلطاَمَك تيمكلا لاق
 1 رق صن تداوف و ىتاخ لا ىف سقلاو صالاقو

 وزود < سو وه:وو.<

 نالوا نذل قارا قرمك * ةيسمد زا انك غاذا
 م «<و

 ةسئمح وأ ءاكح تينءاهلاركءاخرلاو 0031 1 0 »* شرم لاقو

 ىلع عشب ءآر "اطةَجرلاو ا الالم ا مضومق قلافو طظملغلا نيللا 00 ءالان 1

 ىلذها لاك مخرو مدر ع4باوقونالا هللا دب ض٠ وداوسب عشم هل أالاةقاسنلا لكش

 .٠ هع” - م < 5 هر 3م

 مرا بلاو < 1 ى - 0

 8 هس 5و

 مهلا ضعي الا َبَسَع ءاك حاصلا ىذتَرَر هعلو

00 

 لاك سنحلا ىسعينأالا اذ_ه.ف.كىردأالو هدي_تنبالأق ريثكلام . رلابفايعللا صخو

 باطما ئرادنا نك لش + بولا ىلع اناا ىذعالا
2 

 قو



 1١ ؟1/ (مرد) مملاف رج ءارلال دو

 موُسرْلاَو 4 ل اذا اقلام د رفاق تورد ابل بقوقوأاو ذل فوصو وموت

 ءاخلا سضتو نا غتادقو ء[ لا عم١اسللا مضاد -ةووه م اوت مراركذ

 ري )و هر ”-و؟و وود هوو -

 م كتلا 0 0 ويد كحل ثوعر انل ا

 وي »و 4 و 4

 5 2-2 2 .٠ ل ها 59 ّ

 هن دحاوربطلا 9 نمعونمخرلا اجرا وناكتاريطلا _ نياؤاكو لا ةفوصفارلا ؟ ذو عسا |ثددحىفو ظ

 د وو وهو ا

 رهف ٍليَدهد اليراع ماذا ترو عضو هنامجوو بيل نم روبنز لم لح

- 
 و نس ها <

 هر 1 لاق هل“ ةدعبارش * طرأت

 هك 6

 نامكنلا يورو بدلا لقي نم 53 نا ير 7-3 نار رداع مع

 مد ص -_- 4

 عل يجمل جو ىلا ءتهللا ورش دكع م تربك يدل

 وم هو

 م>حرودانان هاش قرات #2 0 ا يقرطلل الَثبك

 < هم 2 ١

 اهماحرفهدرف 5 اع نوضنق د“ 0 كول لا راش ديبالا ضو

 امهوحتوة د كلدولذو 5 و 5 أنا ب 2 )

 مدرلا مسالاو ضعب ىلعهضعب لءجاممْدَرلان الد )ا ندرك أ ما ةوددسأمدررسسكلابه مدر

 مكس ل ء>أ ار علا ليزغتلاقوح م د نيب يم مدر رد

1 1 0 22 0 
 نيد دةدح دعو تا و ورحيل وبلا تل امدر .منبو

 مولد ©

 58 ا تا ل اهتيددادااف 1ك

8 

 ريس لا الاهم ند ىت>اهعذي دو ماه الما ةببلا ساما سل م

 ل تسكت دا نا

 طانض نانو ةعدرلاو 0 ضم ه- كا . طقس اب

 مدر بولو لدا بوثلا ع .درلاو ءاهلاحرط مهول نع هوى واننا او ضءس اه مذع

 ىذهلاةدعاسلاف مبان

 مدرلا لاك ا ردع 0 03 اندومي

 داهم 3 ملل 1-5212 2 2 وسم
 عقرتساو ا عم[ دوق يدر مرو دولا لدا

 هد موسم دمسو

 ىدعت الو ىد_ عده تاور متلك وكر ىذلا عضوملاع درتماومدرتمو وف

 د ه )و -ه2وةسؤو رهررو ىدرشو وى ءل مب

 ةرتعلاف جرب قاع د صو مده بول هد .س نبأ

 مود مرات ,علهمأ 5 مرام مءأ رجلا اعر»

 وده وه ه7 ع

 ىلا انوةم_سدقىأ 0 1 ١ وص ء-4- ا الك نم ىأ هد._بنبالاقو لصتسم ى أمان عم

. 

 0 ادكهت رولا دل وق

 "لكلا ىف ىذلاولصالا
 ا وقامدعم و ىقاغاصال

 هدخك* ومنك



 (مدي) ملا فرح ه ءارلالصف
 9 7 -ِ .-- 2و 2 5201

 ةمهكعفرع لادلاب ناقاللا ىعو مدر قزطلاو ىثولادعبتر هلاَقي ولئاقاالا هاو ديل لوقلا
 . - ٠ 7 م - 2

 ةقانة عع فدشتأو تومدوالا عجل وحالملامد هرآللا ىارعالا نبا

 مدراس ا مثأ6 * « علساولدابوشبتو

 ٍبقاجيدرلاو اهدلو ىلع ةمظع قانا تتوفر اذكمد اذكهب رطل عل 1

 موقلامدررو زواحف 0 واذاناكو هقأَسم طعأل ل ىعن برعلا ناسرف نمل جر

 < 8ع 5 ”7- وو

 تح دمذ مه 51 د هرأوة سه د هذة حا وهسه اواك اضرالا

 ساد شد هود و' وو

 م.الاو اطر ام در مدري راسم او ريعبلا مرو مد يع باتو مدىمدرو رد ضو از دال

 اياز مضلا مدريد ىرهوملا طرا در | 1 ماع طا ل

 َتلارطكلاق ضانرثالا 17 ”سوقلا مدرو ول 00 ولا هتامدراو

 ودامت * تسدراذ نان اسوةفصد

 هر م رعت لاق تيوصا مّْيهلاواسمنع 5 1ث مدربب .ذهملا فو ساس الات نوط مدر

 هدهد

 كل هاناَع ع ريووشلا مورو هسفريخال ماد 37 مدن برد طارضلاوهوماد ديلا نمنوحام

  ضارخوأل اع وممدرلاوةمع مدرب وددسعىاةباورو عارك نع ١ ا كلم 0 د ١ مهما لاذلا م 8 0 لامع 1 15 ١

 مرسلا هالي 3 هلثل ىدومتالكر والك
10/0 

 0 الا لوقربطنو ور شلل دو اوق ىف لعذلا عفرةمالع ىه ىلا نونلا فذح

 كذلك ماو ىداحلا كعسح #3 ص ادن ىو ىرسسأ تأ
- 2-7 2 

1 

 عفادتل القل لع ست نأزوالو ه هدسانع دوعدار ًارد_صملا لة ثءب صورت اظنهلو
. ً 

 اي ميلا ا ا ال ل
 5. 4 ه- دع 9

 نامدرو ىجْنبالوة ى مما ده ضامء قالة. _ثعوتاىدوهتنال ى خملا ولارةّسالاعاتحا

 و
 د قت« ه- 1 2 5

 رهزنب بعكل اقر طقان ناموا مدر هفن امدر (مذم ) نولي برعلان "هلق

5 

 ا دع اناناس وأن رموز تمرر ماتا وتم

7 

 همهمو )- 8

 | لام منعا وذوةعسو ىش لكن ملتاسأا ىلا نبل, تعفداذا مذار ةقانو

 هلل ادمعحدع تْصلا ين يم لاق مدر عمل ا ل ىدتلاهت او-نا

 1 - 1# 10 وجاب 7 ؟ هدو نإ بوهجج جولات

 همهمقاع .,

 ىداش را هتوف 7 لعدم 06 عادل ناعد>نبا

4 

 داهتلاك يلا بابُ د»* ءالم ىريشلا نم مر

 00 ا 20 وج دو يا م99 هك
 لاقسام ْتذودو مدر لةقالود عود ودوم لثم مدر ثمذرنام بو كرغ هوذا

 1. فد نبال 12 ووك فن 1110م1 اقل ا

 انا

2 



 14 (مدد) مملافرح + ءارلالصم

 . 9 "ع مع . 5

 ءومد
 2و

 مدربا محودَْت نول ب 5 ابييزعلادبعل لءانبا ىنعأ

 مودل ملا لاق مور حجازي او روردسأ عاصم ى عمال هاوراذكهد سنا لاق

 ثيددح فو ؛ل-ةةوهو لاسئشلا مدر ىرهوملا لاساذا ري مرد فو مسا مروا

 موذرة نو نالدخااو رطقلا مدرلاوءالثمالا ن ةيصامأ ةمذرر ودة فريع نب كلا ادرع

 ءلرلرالو هدرالو قدال- كل اقفءاطع ثدد»ىفو 0 الاله سنان مةرناخجو

 لاق هكدو ليسو مودر رسكو هسأرزواجن ىتحلاكملا“ الءنأوه

 م ك اهنكففو 5 ا م

 ُ ر ا بو موذو ةفتفح - هيفا مم ا ملاك 0 نم ءلعما معلا مالا

 هريغد ثنو حصا ءاضعالا ملا ع "الملا نامل مدل كار عالا نبا

 مدع 5 مّدولاتانايصولدلا“ المال

 ىلع مدر درو لاما رلاو مذ ذر و ا لا و مسالا مذ لا وع داتا يف :رلا ثدللا نا

 وهلسقو همأ مارت نيحاهداو ىلع ةقاثلا نين ندب د كاسل لا (ند ل دانني جلا

 ومره نإ الثمر شا عفترذالةمزرفريتالل 211 ىو ةمررلا نمد ناش ايو كا

 000 1نحلا ا ودجال ل مقو قةحعالو

 ل اش ل را سنا ةريطاهخأأ مينح ىفنيبقال اوهام نا فسُن نلا تطيب

 د و هادي منال اهتلح مهر توضوهواماررإةفاتلاتمنراو 0

 سردار اور ر لئلا فل .قو مهثل هيتشالت رداء رالاوتتوصعأتمز راو تك

 مدرأو هنو ىب-صلاةمّررو لئاح مت مزر امثل ذل_عف اللاتي و الود« نك برضي لاف

 تودلا َةمّْررلا فرعالان نا ةقانلا مازرإ ن هدد اودي دثريغتوصو هلق و هيوص دنس دع

 نيادشنأو «مزّرقيرطلا لعن هدوسأل« لاقيّرلا عزرلاو اهتاوصأ عابسلا ةمّرَر وديدشلا

 َ اال الدكمنار عا 0 رءاشلىرب

 ةقانلا ةمزربدعرلا ةمَّرَردَم_ث « اهماززإبوامتمةسشعو 0 رلاتوصماززالاو

 بسلا ىلع اضيأمز الاوقف در يطع نا احلا وثيغلا نممزرملا ىايسللا لاك

 اهاخأخرتس هرعلا نم سها تاأق

 (رسدع سةاح بر 0 ةعا ماحد رحلات اسلاك 8157



 سوسماقلاق طو.ء_ضم

 ءلامكدلا ىفو باكك
 و هأ ررداق بارغك

 21 ناب هليل ملافرح ٠ ءارلالدذ 8

 همْزر امتنمْسيَع ريق ىلعداح

 92 نوجا ف ممل

 عودجنم طقس ا[ كزامار مزريد مز رب يسعبلا مَررو كلذك هفو-ىف ٍِ رلاتمزرأو

 رد_ةءالذاك 6 رامز امهريغو لجرلاو رمعبلا مّرَر ىنايعللا لاقو 0

 ١ هناكسم نم كر_كنارد_ةءالذ طةسدقىذا مْزاَرلاةسهلاعو الا شواح زر ضونلا ىلع

 تاثلالبالا نم منا 7 وجا مزار وهو مثتلاقلزابا فيل حسنا ةشباللبقولاق
 2 و

 و تماق مذلاب ا راو 92 سر زو مر ررتةقانلا تمّرر ولا ازرهلا نم وال ىذلا ضرالا ىنع

 عويس

 «ما٠ و

 ةقانىلعل جر مويفناكو راس نب نولسثيد->ىفو مزار ىهف كرت لف لازهلاوءابعالا نم
 ع .٠ 00 هب مز٠ و 5 . ' . هايتك

 ةدعزخ ثرد>ىفو ضناح ةأ سماك مازر تاذمار ه-فانو لا هأا نم كرت الىآ مزاردل

 و

 ١ فاضملا فد- ىلءنوكتفةداو رلا تدص ناري ”الا نا لاف اماررا !تكرتىاربطلاةءاورف
 ا نا

 كرباذا هنرق ىلءلجرلا مرر كرر لا ادم ان حبااةر توك مرر تاوذتكز ردت
 762129 نك" تا عض

 3 وة عط انماواعك رفىلع كريب مرر ومار روةماز ردسأو هيلع

 مدرلارداحلا لسع لَ ما دان كالمآلا نم مهلع دك

 دسالاوهو ةمهعملاءاكناب دانا هس قىذلا 4 ا طا راغلارداملا ول-_فلادارأاولاك

 مك ابا ىلع دوعب تبق ريعغلاو هناكممْز رد- ةىذلا مر راو رملة مردْ ف

 وهوه ق تملا ىف

 ماوتوملا ضابحن ا مهو ”ابنالل شعبا ىد

 لاق و عب لانس 1 0 وهتسإرف ىلع ا ا و

 زجارلا لاوددسلا بعدل لاج .رلا نمءاز ر لاو :رالا ىلعتباثلا سه لبر

 ماح كحال 10 نأ * ا

 ماعلا دعب مك ضف و عنعال 5 مالسإَل كال نولسنال

 اذالبالا ىف هل-ءأود_-اوب رقد امنانعلا قنة وسلا ل عجم رلا ىوربو

 تايثلا نم بورضاهفىتاا برعلامالكىفةمْزَرلاى رايثالا نسا لاك اضجاموب ول امون تعر

 |مسرردقو باسشلان مبراكلا ةمزرلاو ضعبباضعب طاطاذاهلك ىف ما رول وقنم طالخأو
 وس

 2 بيس سس ةَصْرَرلاو هوبولىف هسعمب مرو وامزر همز همززريئذلامَّرروامزراهتددسشا ذا
 م2560 ل يي يي ا م ٠

 الحر ىطعأ هنأ ر ع ثد د>ىفو كلذوةوأاهئلثو أاهفدئنوكس رقلا نم" للا قبامل اضن

 ويت 19ج قي

 رئازح



 لف (مثر)  ىمملافرخ » ءازلالصف
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 نم اهعبروأةرارغلاث انردقةمررلار ءثلاف ق.قدن نمورر نم نايف نوعا ارغلعحو را

 نيب رَضِيَ وةمْ لا اهلشمولاغر تلا ن 2 20 لرد ولاة ركن ديزل

 هنقان يطا ىارلا لاف قر 0 ةسعاذج تعر ماعلا لءالا تمّرار ومالا

 لب ادعي ىرذع م ممل اك ىلا كزاروَنيمحمملاٌماعضْلا ى 6

 ىرذاليقوناكأ :امثلن ا دعي كيلع عن اىألب اق دعي رذُعاع هلوق عم

 لكالا ف كلذنوكيامهنم عم نيئيشلا نيب مزار ل مقو كلذ لك ىف هتقانب زمالك كانه نكيلنا

 مكما طنين اومزار ملسو هيلعهنلا ىلصهلوقو ني عه تطلَتا ذا لبالا تمزار وهددغو

 رعثيد>ىف هلو نءىارعالان با لكسو نيتمقتل لكني هللااو رك. ةاءانسم لان رمت

 لكالااوطل ا ءانعملاهد جلا ةالاوسدي ريةطااخماو ةمّرال ىلا ةمّرارلا لاك اوُمزارف حلك اذا

 رك حل وساسيلاونيللا لك اتناةمزارملا]_.ةو هتادجلا مقألانب اولوقو ركسشااب

 مكلك أ اوطلخلادارأريثالا نبا لاه غئاسريغ ب شب عماغت اساواكل اك هناكف موذأم ا وبشكلاو

 انسلامو واجلاموب لك اين أوهو ةبقاعملا لك الا ىف ةمْزارُخا لبق وبث عمافتاسو نشك عمانتل

 مولا مزار ورقلاو دادس نيب لج رلا ماريا ةالا وملا لكالا يف ٌهمَرارملاو راكبا وبوارتامونو

 مكاو الاه توديع 0 رضاذا اعز ررموعلا مرر واهمفةماكالا اولاطأ مراد

 را رعاك نرااةلرق ١ هس راسم : 0 يما
 لع كعلاو لالا ق

 2 هند كب مصوان لس
 3 257 ده ةه<- تكمن 0

 هاررعأ ةيطعك سوماقلا رولا دسيبعوأ برم اوفى مه كر د ع -- ة

 هسدعم لأ ل_سزيا هاوراذككلاع ءا رلالبةىازلاع رز !تاوصلا لاق ىا زلال رلا عمت اعمل
 م ع 0 5 موف سس 3 5

 درفت دقو 0 تضم وسب هبا عيبا ارعسّسمملا فديزو 1كَشَو
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 نينح ىأو أ اك 0 نيعارذلاو مررملل تددعأ ىاللادشنأ

 ىهةضوي#ملا عار ذلفن ني رخل عمامهو نامجن ناموا نال اه نيس ى أن يمحودارأ

 نييرعشلاامَر 2 صاد تا 5 ا مهموم ا روكا مل و نيم :”ررما ىدصحل

 امر مم نامزرملا و ىرهوملا امهعمنان ركيتاءارذلا امسهعماذللا امسهام فنار مطل

 مدر مأ لاغتلااعسأ نيد الاوىرعسشلا ف اههد أ امغامهو نيرا

 0 "ولأ مازرو بضغاذا ماع زر لدرلاع ءازرازاع دار لا ميتحو»وةسقان اةَمَررنمذوخأم
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 د دعا , انبي ضي هاوس خذ دك ينل ا

 (مسر) ملا فزت « ءارالضف م

 تضف 1(, ماع افا 2011 2 لا ا 3
 ىرملا ماجملا نيني صحا لاقو منيو رعنب كلامي هلطنح نب كلامزب مازرو*و مع

 موس مس سوء يب همز يب ىو 7 و 7
 العال وسأوأعبسلاو 35 ةزعامادر ن ملاج ر الولو
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 0 و ”وس

 0 000 ل -أثاو ادارأ

 )وب 9-50 4 و 6 00

- 
 6 مه

 1 00 00 حيرلا رم مأمون

 يبه عا.
 [نيص مادعنا 10 5-5 - [دئاشة*اللتارمارأ ىناك

 مرو عفوشالكاو ديالولا هب ديشي فرخ رلا هنأ دمس نارك دولامّشلا عب رئعيلاف

 عئرراو كلاخن متفانو ىسشادُلا لابجن كما 0

 مارهملا مزه ةهيراقو نزولا ةماخالءاردازفمْراَوسدارأل قو ترا فا امارات نا لق
 مان لثمكو ربو ىضذغلاوأءاصعلا ما زهم لثماهبفماَسف « دشنأوماز ملا هو ةريصق ىصع

 قدا اموهليقو ران' الا نمصخم هل سلاموه ل.ةو ريآل لقب ليقو 0 رلا ) مد

 رادلا ترغلا ميرو مورو مسرأ عمبباو ضرالاراقصالاهران“آن م ناك امرادلا مرواهتمضرالا
 يللا ضرالاباةصالا ثا مف قيأواهانع

 4 رق 91 همه ع

 فيكونوّشلاءامن مكينيعل د 00 3

 2017 4 - م

 هييلارطت م ل مواراد شئ يصنو عوض مهران مادار 1 مروه ىنلردصلل ارم

 ه5-- 1

 ةمرلاوذ لاق تي تل اتانزل كسور راذلا وشر ل ترطتئأ ت0

 و وه هدو لكمورل و < ء ةاقوممددء :

 موسم كني عنمةيابصلا أم 537 0 اهرخ نم تءعسرت نا

 لاقي فرار مقر تسر ترام ذا كلذكر

 . هَ --ء 2 .

 راققذملا برضو زحشلا مسرت * رابخلا ل انا سأدتلا
 9وءه-

 لطخالا ىربنبادشنأو م 6 مورا

 امدْعماسرادأو قنوالد * يَ ردجلا,هاعت أن م فرعُتأ

 ؟وثمسورلا لاقب واذ ًادمعملا ني_ثلاب وه وماعطلا| مب ع شوةنم بَ 0 7 ور و

 ريثكل اق رمتاندلاهب ىلع

 ا متدرب از نمش واذ 1 مويا شيلان ظ

 ةسياخا سردي عطب ىذلا ع تاطلا هنمهضع صخولاىةغلني_كلاو عياطلا ميو را ةدسا

 دقو

 0 | سمسم 2999090777 7775: 377*277



 تايدصلا ا اا را متوربةحرف رعشلا ق ءاحدقو

 حس

 مشراو مسرل اوه لو ام اَرع تعمم باتو اق .ميساورلاو مساورلا عجباونل_بجنيدلاخ هلق
 و ىكءول د -ه

 موسارو مشو و مسو هر هب عطب ىذلا لاقيور عوت ل اتو ب كك مر واذك ىلع و
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 هك ءام هلا حاس ل الا ةلهاجا تن 2 تاورلار

 سيو <

 |دود تح ىأ اهوحزن تح قراطملاوى وطالب تع" 0 د>ىو طخ ديد شتا مس م

 باغ ضرالا فمر وةيفحاطوامخ ةططخلا ى هوة را نءذوةأمهنأ اك الانا مدح

 ردكم و

 ترب / اا هسر م-رةقان لا تعترو ليولاة دش ضل قنوت موراتا اناا

 ىلذهلال اوقامأف ان ااهتعمر | ًاوامط وة دش نم ض رالاو

 اطر نمو توام 3 اهبزيزع ءلادبعىلاتوعسرملاو

 عجلاو ضرالا اهتةدت 0 لاو ل لادا: ارفاهوهسو درا

 ىاطعلالافد ل اورعب 0 لا ماسترالا واعد 1 لجرلا مسن 5 وماسر ,

 عدرا هلاوهأ ند م كرارصلااذا «ةلحاص توا ىَتمُب لولب ىذف

 ه معو

 مستراو اهند لاك ا * اند 35 2 0 هاكر ىثعالالافو

 ميسرلاو ةيهاذلا مو رلاو ب سورلاو ىوتب سيلو لاك تورلباهعانا مخ مسار اة نحو لاق

 رون نيد لوقو مسالا الواو سرر سكلاب ممر مسردقو ليمدلا قوف لب الاريس نم |

 ا اق م .رلاىالغىريعي * 0 الا الجرب تدحأ

 دررطواسهيي+ينامالفلا سردار ماسوأ لاك عامءرأف ميسرلا الغم تلك ةياعرقو

 نكافاللا ميملا عار غلبا نش دادطأ قو :ليلوامويوبسلا ىلع قير ىذا موس دوعبلا م ا

 1 ل ومعيرسيسلان م 00 2 سرلاواعا ارسهملا وهدي ىأ او نومي

 مترا سك اتركها عر مثر 0 20 ع م ارو دلتا اذذا مستر نادك هل تعدو ينل

 ءارذ ىلءمتاذنا عضوو واثره رب همر هتمالعئش لك مثلو بوبا مريس غوربلا متم

 ني-تاانردايملا هبّمكىنلا حوللا مثورلا ىرهو لا ةيدا مشو رلاوهو 2-.ةهرثأ قيسكربلا

 5227 هم ف حر 0 0 ع 10

 ىأمثر واذك ىلع مسرورئالا مشرلاو مسرلا لوقيامارعتعم-بارتوبأ لاف اعيجب نيشلاو
 رس ع : 20 ل

 لا تفاك ةءاورفو هلوق
 هلسعأو للص الا وهاذك

 ها هررحوىريس عي ى الغ
 مرتك د



 ةرابعهذها.هثر مشروهلوق

 هيف ةطومضم ىهو مكحما

 لصالاك طيضلا اذهب
 نعاس رقمدقتأم هفلاخ و

 قىذلاو_هوىرهدولا
 رزداف هلمك_:لاو سوماقلا

 : ىىجحم هأ

 (مظر) ميها1ف رح «*« ءارلالصف ١م

 اكاممقرا ماعطلا تمر ردص مب ثِرلاو مجيورلاو مترا عضيوذلا عانللاقيو بنكسس

 مث ”رلاو شو رئابمعانا مح مكررا ةفيشحوالافو دو 0 عداطلا ف ورلاو ه-ئ>

 | 100 ضرإلا تعثر اوتابنلا نم مثره-يفلاقي تنغلان هرسوظداملوا مشورلاو كيرلا : 0 ا ا : 1-20

 ا

 ىوريو» 1 اولاك باعلى اكو ىناجلار رح الاوأ ل ئ هتعرف شرا ترده هات و '

 دمك سد 6 را ماعوعاسنلا منو هب ثي لَو أودوالك ا نم مثواسهل تينا عب 0 ولا

0 
 )سرا حس راند كايعللا ل .ءزاناكمو يصح

 01 ارصنلا عازار عشدا ول تفلتخا اذا اشر لثم 0
 صرت و م اعطلا معني ىذلامّترألاو قروأ اذا سم ًاورصشلا مترأ او ىلارعالا نبا نعص خلاك

 2 م و م

 ارييو#يثيعبلا لاق هيلع
 و 0 0 8 7

 اًمثراَةفاضلل نيس تءاذ- »* دق ص رس دق قل
 ع ىم 0

 لافريرل تبلااذهدسعو أ د_ثنأو هدمسنبا لاق 0 را رب تءاخ * ىورو

 مهنتي ىذلاوهو مدراراصاذم را للا مركاوةرد صم 500

 لدي .رخاشول نو بوشب سر ةول لاقت اوق ف تبكس !!نيالاقو هياعصر و ماعطلا

 طوطخو 0 ١ دا مترالاو را دام مدن 1 ىورب ولاق ع . رلا ىلع ١

 مدد 17 2

 منت يغو مف ل ثم قربا مول مراد راو ٍنوللا لاخي داىذلا عارالاو

 رهاظ ف نوكي للا مّ لاو هلع ص 7 و ماعطلا ملاذا ن هك رش رو مومذم لسلق

 لعلاو ىدركل ادي م تدلل واولاب مش *ولا فرعالاو عا رونا ارنا ودبلا

 م نهق-ةشمعبضااهجوىف ا لاو مشولك ى هو امم ف رعت ىك- للكلاب ا 6

 قمل بع-ثلافلوخدلا م 0 درلا ىلإ رعالا نبا ) مص :( لءأشاو ءاعير عبضو كلذ

 َناَمَحَرااوةيادلا كاذكو هودع لسفتاهشر مري حيسشلا عذر ( مشد ) ”لم_هملاداصلا

 ناو نامل كك ناو“ ىطن ىأ نان امك ا ءنا لاقي فارعالا نبا خيسنلاو دبر

 ماضرو مدر عج اوت اني تسيلور ولا لثم ةيطعلا ةرطصلا ٌهمَحرلاوٌةعشرلاو نانلل لءاضق

 ةسمرت دس اولا ةسينبالا ف ضعب قوفاهضعب مضر ماظع روضص ماضرلاو مصل بلعث لاقو
 . ةمرلا ىذات كسلا نبادشنأ 0 وىربنبالاق

 وو 3 8 ل 200 مهم كل ل

 لزحلا لباذإ او رملا ضارف تاني 5 امنولريغضسلا تاعذرلا نم



 ١ قه (مطر) ملا فرح 5 ءارلا ل هذ

 بطال باذلا و دل نم حرت لادا ريستلا حرك ضار ةتاَو قاتلا تاكلي عب

 ل الا كن ريش رول ران ظي دل قر ُِط اوهو ضر عجب شارغلاو

 ضع ىلع اهضدير وص لبقو بآضولا نود ىهوماشرلاومشرلاةد>اوو ِه اهدا

 ىأثيد>ىفو ةراخلا هلع اومّدر وني رخ نب هوّدلَأف انارسصتدت 1 سا هد

 ردا هلع مدرلاقب راكد الا اسلاك لا تدار ان لتشمل

 0 شيلا ةراخللا م مرا بلع لاو ةراطاسّمأينالف مضر وامدررسكلا مضرب

 ارحمهم كرمال مظرلا ف * اراةدقانرلا نبا صن 3

 دحر ان لت ثد- طوع ضر رخص ان 0 ضعي عاشه لارج مرو

 هرادنالف ئلاشيو رسكت افهترمسك اذا مّصتراخى م يتركز كد
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 06 3 در دسللاعواهشرةراخا اهيذ

 اهماّضرو أ 6 اةّشس عازجأ د ِ ل لاهلي انو ترم

 ه ©9) هس 3 وه ) هس تا 9

 ىأ 5 تا هل 2-3 نم ا ككل ومد رو ةعدر اهدحاو ع احماضرلاو

 هى عد وى هم 5

 ل ةراعد !مذرو عذرلا هدو هموضصةراخ ن 7

 دعوه ةدداخ وو ماو 2
 ترض مريع وةراج نم مسرب راكد 1 ىدثيدحملاىو د هعدروهر طوو 5

 مم 5 و

 ريعبلا مضرو 5 مدح ض مو.“ رك د دشنأو كار ءالا نا ع نءضءمر 5

 ا
 هس وظهر

 طقس ىأ ندب ىف _جرلا مس درو همانأ اكل لجل 0 صضزالا هسه كرام كرة

 ضرالاهيداحاذا ضرالا هنوع رو اموضر مشربمدردسقو كلذك ا 53 ل نر

 وام ل ءاق عد 2 1

 اا 1و دععلا لاثم 1 «بفتراصهبصع مّسَناذا بصعلا موضع نود درو

32 
 و

 تعكر لاش وفيظولا م اطءراستناوهو سدا عج * ِبصعلا موض سم شاشمَلا نبه 1

 ر ”اطميضرلاو عوم مم ءاماضرو ةبنامعدووأ عر رررلاهترت امر ضرالا تءدرو توت ىأ

 رمال أف لوم راف امر همطرب همطر (عضط) : كرر لاه را

 كَ زاىاهمف :وقوطل نانا نجوا ف 0 1 رر طرضق هذ عقو نيطلا فمر نا

 هر دةقارس تططتراف هر كلا تي دقو اهتم جو رذلا سرس ما كا وهف

 لاف مكرر ل بفريق نم ىلع ثيدسح فو لولا فحول هاو تخاسعأ
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 مارراو هسرف طبقي ىهأ ىف ىأ ةمومرو ةمظر ىف عقو و كرا ودسيف قو ىأ طرا م مطئرا م

 ل 22 ب م و و ص سمس

 لا مكر ”ةل-.-نمهوق

 ةراخلا ةعاج- ىهيلملا

 ف هاد ةدامفمدةندقو

 كيس ىلا ا هريغي هطيض

 مر هاانغامبا اوصل و



 ةذساقو سوداقلاح رشو

 ررداف أيتسا بددبهتلا نم

 يحم هأ

 (معرإ _ملافزت ع هارلالسل

 ٍ 7 هُيهاذم هيلع تدسوا ينك وما لعمر اوةتسرتهثبالا شا رخال هأ ىف نالف

 لس رلا مطرَو ماحدزالا ماطقرالاو مب الا مالا مط و تح امظرريسعي ءلامطرو

 ١ * امرت نأ ىئتنتنانأ أانسع »* لاكن الاودأ رملاق نوكاودك اراه راهو كن

 م7 َء ٍ

 ةتم وسب ة مص ةموط ص ةأرماوا فلك هر كد لّددأف اهعماح اذ اامهطر 0

 ه2 #ة-

 ةموط صر اعل لعب 0 هينا انالكُ راف

 ةأرماو 1 قلفعح رقتا اذمولطتابا »* هوجارلا لاك جب يقل ةعساولاءاسنلا نم موطرلاو

 ءاسنلا نمىهو قوذلا نمءابحلا ةعْيصلا موطرلاورسعولأ هامل ةريم «نايطل عشا وموطل

 أ

 قسترخاو | خام مسرطو لدول ءطرأر بف لاق ءاضسلا اجلا ن موال

 لقو طال مضلاب ماع 7 مع د) ئذلل اللا مطا رلاوقح الا 2 تح ادد

 لاسفتزه تر أو موعر ىهواماعر مز ةاسشلا تعكر وسعره وا كاول للا طاخم

 هللاةيفئثهتمليسيناوفنق اهُدُحءادوهىرعزالالا لاساماعراهطاخم مرواهماعر

 [هفوتأ نم ليسسيام ماعلا اهماعر اودساو غلا حارمعف دارا 2 دك كو مضلابماعرلا

 لازهلا نماهظاختل سي ىتلاءاشلا نم ءارلا: موعرلاىرهزالا لاك لازسهلاديدشلا موعزلاو

 5 قد _دوُتاعَرْرول ايف 5 ةزرجووأ لاك منام راو مصنو عر شكلا هيو

 معروءاعَر ل عر ثلا معرو شيلا 5 7 ارومعملاو ماعلا ينارعالانبا

 ىرهنالاهدروأ حامر لاه وظو نما وج ورلأو اهتب وسع بقراهعربسومشلا

 مالا لقبا معرب قامو شو

 1 ال ىر ناد شنأو سمشلا بوجبا َّىَ

 ةءس لوكانت سرشلوط ا كح يرام ريع لام

 ضاصخلا فد م بأجع تيكا لو لفت معلا مغر

 ؛كباووعلا وو عجب انا ان ل د و وررع قى معرب هلوق
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 هريسص هأف نس ةدايقو مس  قامشسرم ةلاقيمادكل ا ب , اخاه عج ب اتساو“ انجب هبجن

 دقنتألا ءذهزاع أ ضيا رمل اذ_هن نالوقن فدرلا عضوماطقلاو امصقوالب : وطافلتدغ

 0 اهتماقتساو اهتدن-ثىعد ةراحفف ةرغحص نسمشلا اهبزط“ اان همشوةن أ سس 1

 لير يبرر ”ص0يرباللل شتات" --7->-”7( 7-١

 ىاعرلاو

٠ 

 ظ



 لاخلا (مغر) ملا فرح « ءارلال صف

 ود ىو ده هسه 0 ل ع ” سو

 97 كاي هدل معرؤ موعر هل - < رع ةماعرلاو ىاعزلاو ىلء !نغلاود_.كلا ةدانز ىتاعزلاو

 ِ .٠ ىو < 5 ميدو هه 03

 ا ع رماوةركل مشروم عر ل

 نيكرشمال الون اوت ىأ معلا عر م تعيس يلع هلى دىبنلال ذاق لأم

 هم هس ةءور قادم 8”.

 بيزو هدر و هتشأو« ناكر 1 )| تمعر و مغرب هعرو هجيردقو
- 

 مد دو

 ْ ا كيران تع ماد ةدحاو ٌنِمرأل ضْوابَ 7

 ْ بارتلا معلا ىارعال انا ةلذلام رلاوذه نع امز ةلفقلاناعأ اين لان نك, ًرااملاق.و

 نيالافو نيسغلا تب هاو 1 مَع عراماو ثم د 21 قولا ليسا 5 عرااولذلا مع لاو

 ْ ذاع لكَ أ هللا مال أ مغرراس !نبلةغمثي دو اًضدآ آفلام رن 0 ىلا لب 5

 1 و رك نع لذهساك ىرجتهلا ن 7 3م د 0 قئامعتو

 || عض ىح هانعنم رلا هنم حرك ىتح ضرالا هفثأو هدهمجمز ءزادلف مدح قلص اذا تندلع[ و

 ْ خفااين الف مَعَرو هسفنأ نمور لع كلذ لعق لوذتو ناطيلاربك هنهح راو لدي

 ١ وهوفنالامغ 000 هاو ا مهر علل اذهيوانمترمَع وهو فاصتالا لعرد يبان

 ارررحو هه قد نال طا اومط اون 7

 لاوعالا نجوي تاقهانلاو «ا نبا ىلع ماع اقع 1 كا

 ْ ا 10 ل 0 مغر مالسسلا هيلع منا ثيد كلا فو

 || لصالا وذاذ_هنارتلاودو ماع رلابهقزلأ 00 مَع ر رألاقيةنملا لخدلو احاوددحأوأ

 ْ ىأ فتأمغرداوثيد-ذلافو هلل ل داني ةنالاواف اضعنالا مزيجا وخلل فنان

 ْ ثددح فو ناطيشللا معان اكووسلا دست ودح فو ؛ ةركتادل-,ةولذناوأ ادردلا

 | بضغنمولذعال ل اذا ازحاعلا ناك انتا اواي رشمةسغار لع ثسدة أ ناءمنأ

 ْ ةلططستم قريو عال الى ىلع تمد مندي ةبد ضاع كج ارو بضغاذا معراولاك

 ْ جك ىلاعت ةوقن ماهدوقنمةيراهل_ىقوةسجاشلا سبسمالولل ابنت هراكر أ ىوخال
 هب ونألخدأنادن رم رم طقسا ايدل تماس مىااربتك اننا ضر

 نب ا لستار رالف ةموعملا اش !!ثددحىفو هيضاغيىأراذلا

 رفبيالب ل ملج انأر عاش ؟نإلْذَو معو وبازنلا فهيفن مووعللا ىناً ىأ هيفىامءاربلا

 و كوس مثد< لا

 ىلع هم هكييسسصلا :اناوهواسعر واذ ناعفالو م غادبغار وهوا دوا عةرهللاف هغرو هنم عذتعنأ

 (رشع سءاعيرعلاناسأ - 14)

 ؤهاذكرسقلاغرلاوهلوق |
 لالا فتيل ههملانعسلاب |
 "لمكتلا وبيذهلافىذلاو |[ ا

 ها ةهلا نيشلاب رشتتلا |

 وم ا



 هفنأنالفمغرلاةءوالوق
 مغرلاقيو بيذهتلا ةرابغ

 هلجاذاهعرأو هفنانالذ

 ها همهلعانتمأ الام ىلع

 هسيخص هويتك
 باعث هلافاملوةلاو هلوق

55200 
 ها ١ تل وكشلا مالت
 هووص م

 امهزملا ماغرلاو ماعرلاو هلوق

 اهههضولو الاىفءارلا خفي
 طمسصضخت اوك قاثلاق

 ها ررحو مكحا او لصالا

 .4ة يعد

 ود هنن معرلاءالو هلو-ت

 بيذهتلا ىف طيضخلا اذهب

 (مغر) مملافرح « ءارلالصف لي

 هلأ هدر أ ليقود داو هللا هعرأدق و عاملا مغاد مغارلج آو تايلل] كودملالسقلا راغتا

 ةمام ص ةأرما او امتدبرئ اسفل اذ نولوأ ض ام اهفن5 فرط ىلع« عرذاشو ةدوس لادا ,ل

 فوط داو ارذات ملا فوطد هللاهجر باطلا نير عاش .لاقربكنا واهلك ةب_ظغم

 لوش زارت لتتم ىلعو

 كرضبلا عب ًاطوم « الولذالَب ىذهل تدع

 الو وطقس ناردخأ # العن [قكلا,اهادغأ

 »الب :ربالئانالاذوجتأ 5

 ةفائرع ءاقجا منانينموملابمأ نق عا لاق كاهل تيهوىتلا هذه نمهتنادمعانرعدللاقف

 مأو الف ءانسح ىهننمؤلا ريمأ ا .لاهاهةلطنال كلام لاق ةماخاهل قينام, ةاهلزك

 سلو نيالا بارتلالمقو بارتلا تلا ماترلاو رتل مارا واذا اهب كن شفا تالف نايدص
 ماع لا نمرة ّ * تابئطمتوسلا تاو لاقو ى.قدلاب

 ديلا نم لميسي ىذلان سدل لمرلا ن نما ىمصالا بارتي ائاتعل نر ماع رلال .قوند رفناىأ

 لاق ىربْنبا ىحو بارئاانه_تقزلأ أو همه |ىأ همتر ألاقي هسنمو بارتلا قاك دماعرلاو رعولأ

 بدصالد نونا 4 ىهورصبلا ىَمْعَي ل هرماعر رلاو هرعونأ لاك

 رئاودلا ضنا سروأْ اك 5 [وليقمكنأَو لَن ل ثالف

 هللا ىذر ةسْئاع ث د دحىفو ” ماتراسقزلأ اهم وهسفنأهللا مَعرأو لمرلا نمرادتسا امرئ اودلاو
 هيفراو هينيه أءانعم هرمترأو هبتلْسا تلاتق باصات ااهيلعو كلا مانع تائسامااهنع

0 4200 71 

 نالفمعر لاقي دو بارتلا فساخ اذ هن مْعَر لاشي ماترلادق زله سفن فتالا مرو بارتلا ىفكنع

 ماعلا ةياوصو فيصصتاذ هىرهزالا لاك هريغو ؟ءاد نم فال نم ل.يام مارلا ثبللا هسنأ

 ناكو قصد _ةففتالا نمل._تياوف ماعلا لاكن م ىدي :رب دج ؟سابعلاونأ لاقو نيسعلاب

 ةارأو لاف عمضدنا مهوبو هباتكف هعضوف ثرللا باك نمفرملا اذ_هذ + حاجزلا قد اونأ

 تفنالا نم ليد م ماحترلاو ماعلا وهدمسسنبا لاك ب ارا سرا لك
 | تا دصظواهنا هلام رادو ءلادي ىنايعللا صخيو ع 000 و طا اوهو

0 

 7 ظر شب ارو هأم محرأو ةضضاغملا ُه ذأ ارماودعاتلاو نا اد ارم اواضنأ ”نلوسوملا

 هز “مم

 مكاو جالا لهن شاد راو ىأهْل- 2 يلو اكو و عزحل اشيك كازو

 نو

 ١ 119531010111 اناا تالا فر سام عاق ريم هاودعبام عمدرطتا و

, 



 م (مقد) مملافرح « ءارلالصف

 سس طل لوق هنمو عرب بالا ىازلا,ءاجاعرو 2

 ردملات وبكتملا تع "انا ب راسلنا بعت 0

 2< للاعت اقف والات ىو ضرالا فبرهملا تل 1 تراطسلا وسلا ماو 1

 هموقلز رجاهملانالا كاي رالا فدع ىعملا ١ ا ١ نم ااا ا رالاىق

 دشنأوناطنالا فلتخا ناو ةدحاوتلزممعارلاو

 قراسملاو معارك دبع 3 لنا كادربغدأبىل

 طويضممغا هد .ءوهلوق ىل-عٌبرطْضم ىأ مغاهدسبءوانر رط ضمانا سه لمقو بارقلا را رم دوا موهولاق

 رمق ثمدؤتلا نب ةعضف ىدعجلادشنأ او فارعالا نبا نع ةرمصعلاك نصمم معا !اوهيلاوم

 7 ها”
 ررلثنيغلا تشب سوماققلا بروما » متاكزابذال دولا

 جد ها ةرادنلاساىربننادشنأو

 رصد اوضح نيمار #3 ا

 لما نسلاو يلا تاع الح ديكر تالا الر تاك ءم كة ءىلامر

 ىدعسلا رح 0 هوب لاق رلا ةبصق ىبعل دقو

 جالا تيه امونانكعالو اوه * فتاح ىف رطل ف 1 ا

 ا
 ع 1 - مهموم ©

 دشنأوذن رات ةزاور بالام كتانإلا
 5: ا هو

 هسدج راسب راك #3 تلقا ممل

0 - 

 كا لاو او-حامو فنالاىاَع رلاة- ِط طولا نبا لاو فنالا ع نمار

 03 1 امريخ ىلع 33 ددسأ م 001 تملا هريغو مالكب بضغلاما

 هئيضغ اى همعر لاق هنءاسمو هيضغ نع رست رقد اا انين

 هول وى هلو

 مغ مزاحة نفل 1ن ملا كلما اعنف اننيدام ُسْكحلاَك

 اذكريثالان بالاك .اهنعماع رلا سما و منغلاحا ىف لصور ه ىفأث ي دح فو ب 0

 اهنأشلا-الصاو اهل ةياعراهنعب ارثلا مسمدار ارأنوكبنأ نأزو< ولا ةمدعلا نمنع 3

 باكا ميهتمقرَتلا ومقر( مقرا مانلاجب لا يعتلا مرا فا ارعالا نب ابيذهتلا( مفر )مسا يشن

 رس ل ا



 نسغلاروهادك الغوهلوق

 ”لوكتل اوبيدهتلا ىفةهعملا

 ا يلا سلو +110 اسما سلا

 (مقن)__ملافرح ه ارالسف -
 #و29ز7)و-

 طمقنتلا نما هتامال ب هذو رحت نس دق ىأ وقح باكو «ندب و هدأ ااقر هقربباك- | مكرو

 مدس

 < ل اخ

 دشنأو ودكم باتت موق ص باك لجو زع هلو قو
 مقار امال ناكن ا مكعب ىلع 5 مكبلا جارقلاءاملا ىفيقزأس

 امن اتثبالتمح كرينا ارومالابهق 4_-نم غلب ىأءانملا مةريوهمسهلوقو بنك أاسىأ

 ةعبانبلا نضرالا لفسأ فداك لءحف رذاكلا امو ةعباسلا« وسل انييلعفلعجيمباك نافن نمؤملا

 وهو نطل د ررملا :هلقاعلا ةأرملا مق :رلاةارغلا د1 لزم حاط نولوش» امرا

 مراونآرلا باكا مراد» لاك ب :اكلا نق ةرئاومرماو ونامل اليم بريضي'املا قم

 ةلمّعو نكح شا 1 ول ةىمامطدصتةيلوهب هير !!لاقيو َحاناودياكلا

 هه

 مورو تطول هئاوق فعالا اودلا نم موقر او كم قّذو عفنراو اند حن

 لعىوكي ىذلا تاودلا نم ءوقوملاو تيذهتلا يدور الجو وداوسناهططخ اولا

 ناتكرلاو هماوق ل !عداوسا ىثحؤلار اجلا اهم ت عب و: ةراهتمذحاو ملحق راغص ت تك هتقظوأ

 لاَ هائلة 0 نمراس# لا ترعاج فنتك !امودل. نيو ةيلتر نا 0

 5 الا سرفلا اور راجلا كرو نانرعاداامهونات-ةرلا راجل 2 ىلع نيوادوسلا نيتنكنلل
5 

 ةعئاذلاةنهلا ةَقَاَد ادلا عارذىفةقراك الامعالا ىرتن 0 للا ىو امهداضعأ نطاس

 سرفلا ىارذ نطايفناتللا نات قرا لءقوابي ءارذ نات ةرامدو لحاد . نمةيادلا عارذىف

 1س -_ 7 وو 000

 مقرااوهيف طا هناك“ املا مقرتو "املا 5 رت ىهةزاركا.ةقذاحلا عاَبصال لاقي ورعشلا نايل
0-0 

 شا رخو لقد نمرود تول اكس لاي توم

 عرةىلعٌتلعوأ هبلاَقُرأ * اديس سكنت نال اواولوقت

 مكرلاومفعلاف تسالهفانامز «. .قح لمت كلم دقل ىرمَعَل

 ىلءدحوف مالسلااهيلعةمطافق أثيدحلا ف او ردا نم لبقو مولا نم ا رمد مكرلاو

 ثيدح يو هباّكَلاهمةلصالاو َىثَوْلاو شقنلادب رمقرلاواندلاوانلاملاقذ قلونا ياما

 مكرو موضلا.ءامسلا ىو هيدي ريرثام يقرو رئاس فق تءابعسلا فص مالسلا هلع ىلع
 ذه« #ءددووووس

 ديج لاف هططخهقرواةرهقريبوثلا
6 2 20 

 0 را ليد سلا نرمتايد نول * ةعينص لكن سار دقو ندرف
0 

 #م# 8 +17ه5- 9725م

 9 رهو بولا تقرا ةيردصم ل صالا فوهو باب وذل مَ و ةيوب ب هيون مةريزجاتلاو

 اة هاتف



 ١ هلع ةسارملا عقنلا مانثأن مبايثلا لع بتكيام ىأقرلاىفديزيناكشيد-> ىو هل

 أ ني ةيحمقرألا ل همنا هثيدح قدي زيوبذكي نمفنوثدحلا هل عتسا مك رمسشملاهيرتغي وأ

 | ماير دلوسمل رفىذلا تايلانمٌقرالا ديسنبا ََ وؤردكو داوسوتر مق منيح

 ٍ الو قرر ك دلل لاق ثذ ذل تو ااراطرب تكتم 8 ءامعسالا ةسيلْغِسلْع مقارأ عسجلاو

 || لثكىل_ئمهنع هللا ىذررمعل لحر لاق ووقرالان 2 ا م ةراوءاسق رك 52002

 ا ءاقنا فتاح همي ىذلات ايذسا نممورال ار_ءملاقو مدل ا اوت هلتقتتا مق ةرآلا

 || امهلتق قت ناحلا ومقرألا نالا.بضغاهلقأ وتا ل عب نمكلذعموعو هلدقنمسانلا

 : ثدخأ مقالا بيبح نبا لاقو براثن امه لش ناهلوق ل_موهو امهلتق نك نا ةيوقع

 || وغرعشيدح قو هما مقرألاائاو رأت قات هتاعجاذأم ةرآلاو سانللا ملط وتاببحلا

 مل نمموقم ”ةارآلا رمقارأ اهعج 220 راه طرا لا ةسيحلا ى أر قزالاك اذ

 تابيملا نموقارالا نويعبم-منويعلا يشتم قار رالا
 : 2 باعت 2 منح مارا ىرهو ملا

 لولهملوقهنموىربنبا لاق

 مدأن ا ,للا ناكو بْن 9 رالف

 / س د هم
 || ىلارءالا نبا نعي + واعبو ثرحلاو كلامو منور كبوت هوم مذا ارالاوهدامس نبأ نملا نم بذَحو

 ا منيع تاكل اةفراغصم 2 زاك دلات مهلار ظنا را مسالا اذ هبمقارالا تيمتانمناهريغلا

 ٍْ عقولاقي هنماي الو هل قاط رام و ةهادلا فاقلارمس 0 ,مقرلاو بقالا مد ماع 2 مقا ارآلا نيعأ

 || ة.هادلا مهلوقك ءاقرلارمق رات الفءاب ىبمصالاهيموقيالامت عقواذا "ا رلاوقر رلاووق ةرلا ىف

 || فاقلارسكيمقرلا ىرهوملا ةمهادلادب رب « مكرلان وهن نم نم « د كنأوءاسقلا

 . ئحارلا لاق مقرا تن كلذكو ةيهادلا

 مقرلانيقالي تاقيلعلا نأ 5 لع دقوت يلعن

 ا وهباعتل !اوو هتان رد الواي ديؤلد نا ءاك ايدل مهقرلاورعن كلا ىثمقرلاو مقرا

 ظ ميئاعقَ ميقرلا يق حاجز لا كاقو مق ةراوفهكلا باحصأنا كد ءأ انت ول رسفهيو حوللا

 ْ 5 لاءارغلا لاقو ملعأ تاواهيفاواكى لاهي رقلا مسا ليقو فوكلا هبف ناكى ذلا للا

 ىشلاةفربق مقرلا ن ءامعك سابعنبالأسوا ورم عو مهصصقومهبانأو مهؤاعما هيف تبتكص اسر

 0 ميقرلامىردأاملاقهنا سابعنب ان ءةمركعر 7 دوباكا م 5 قرلا لقواهنم اورخ ىتلاةيرقلا



 مكحلا او لصالا ىف لمهملا

 هرم نا ”لوكسلاو

 م2 ملا فرح « ءارلال صف لق

 ل ىياجزلا مقلوب لافالاق ىربنبا ىحو ميقّرلاو فوكلا باصأ هي نابنمأب اك أ

 غلبة اولا هنا ىاثلامهؤانممأ همف بتك حولهنا سادعنب ا نعاهد_> ل اوقأ ةسسٍ يقرا
 ةداتقو ٌكاصضلا نع بالا س مادا ىداولا عبارلا بكن ع ةب رقلا ثااثلادهاجت نع م ورا
 ٍفوفصلانييىوسي ناكثيدحلافولوعنمى همس ةوهو ةغللا له أب هذي لولا اذهىلاو

 تناكلا مويا اًيوعاهفك :رئال محى بالا : قرلا : ميقرلا ع اهعديىح

 برقامهادحا ناّضَو رنا ةرلاوةضو رلاذُك َراوحا رشا ناوردرهأ أءاللك نم ميق الرو

 هلوقبرهزدا اراانعا اونامكلا ةيحان .ناّدضو 0 رخالاو رضا

 مدعم ر راف لو عبجا لع وي 0 اكمل رادو

 لودر دعصث يدا فو 2 درللاةيدقوىداولا بنقول هين اورو

 ىداولا ا ارفاالافو هئام عمة ليقو همناج ىداولاهعَر لج نم راسو هيلعهتلا ىلههللا

 ْنمعَدقَرلا لمقو ىزايخلاهنا لاقي تان ةَرلاو تدنلا مدن اهيف ضر ةموقرملاو ءامملا ثدح

 |1110 لإ توجو معلا لوا نم ىهوا زاك صخةططاستم تننح ماظغلا+بشعلا

 لاقو ةحاحنمالااهلك أبلالاداكبالو ”نلملق ىهو ضفانلا نوعلاك ةرجه مضى راهم حرتعام

 ٌهكَرلانيذَهلا ةَيلحاهل جةغلبالو لاو اذه نمرثك اياهم او لشبلاا را 0 .وبأ

 مانأن مقرا مويو ىره هولا ماعد عنان مولا موو لكلا هبشب فورعمتدن

 للان سماع سر هنا ىرهولاركذ ىربنب لاق كلام نبط سرف رف همفر ةعبرعلا

 قدزرهلا لوقهدهاش كلام نبل دفط س .رذالز ركنا معلا ولا

 ٌمارَْلا ضوكرالرلْرر رة ىلع * كلام ليتُط ىذا نهنمو

 اكشن ايو تن اوف ل رق ةلالعن ءاليط ىو اضبا هلوقو

 ديبللاكلاصنلا هيف لمعت ع عطوم مّ 3 10 دما عض 0م ىلا ماهسُتاسسة ةرااو

 لحتشْاالو لصعلاب سنل 0

 ليوم مولا مع 5 شان اهلعّتاَيَقَر

 ةصراونب مارح سرفبقَرلاو ناعض وم را م ةراو ٌصهانلا مدت: دقو ضهان شب راهلعىأ

 نمكلذو آو باصسلاولمرلا ماكركا انو نر جو ا واش كل عجرلا 00
 دل 378+ ع 929زو-

 ىلع هضعن موك وهو ض»ن ىلعءضعب قل أو هعج اذا هكر ثلا مر ضعب ىلع هضعنم كرما ئثلا



 لدي (مد) مالا فرس ه« ءارلا لصف
 1 ا تعم تحسب

 0 هكرهديضاتو ضعب لئلا ضءبءاقلا كرلا هديا عتجاذار اروئشلام كيرا عا

 كد تدعو 0و 0

 ْ اناقسلا ىفناماعر نإ زعلالد [زلا خو لشي لع ل رومكترافارهكر

 ا هبشأامو تاصسلا كلذ كو كارلا لمرلا ماكرلا ىرهودا مارا باصسلاكرلا ىلارعالا نا

 ْ ماكر سلطت 00 ةوفدضعإل ارثملا اصلا ماكرلاامكر تيأر ىتحءاقستسالا ثيدسح فو

 نلعت نك ضع لع سبير دخ#“ اكمذذذ

 وارق ن يلع 5 هولاء انكار داو و

 | مكترهواداوسراصف اوكر تح ةرعيءاج ودوعبءاف ثيدحلا فو عوز ةااونيطااةكرلاو

 ْ ليحو ف نمدضعيد سف ىذلا ىلا حالصا م را 06 ( هقعشوا ذا فاعلا تانج طلا

 وةك ونا هه وذ
 ١ همر ىذلا تعكر ىزهوملا هاشنتادعب حالصا رمالاومرصا أش رواد ل 3

 08 دو تن ع

 ١١ هلناح ىأ المناوي 9 ودن اذ مودة لاقي هتيللص ألذ دمرضواَمرسرأو

 ] ندربدأم مز رو هعسشلا رظتيلف ندم نامعنلا ثي د--ىفو نيطتلاب هدهعدعناذا م 7

 ا هحالصإىلادمرتسا اردد نر 7 ا نود كلا قرغنامو دسفامح الصاع كلا

 || ىود هلا نال ىهسسيو مامروممر عدباو ةيلانليكلا نمهعطق هولا لاو عطقتلبمامرو
 ١ قي ادن عين ع ع اوقاةمرلااذرعاشلا

 دوست الا :امث الريع 1 د الابأاهم ني

 دينا 07 *« دو ومال 3 1 2 و

 ىأهفمربئذشلا هتيطع ايم لاما د هن مو هسيفدو دما بطلا ةسر نمد ولا سر ىف قدام نعد

 ْ ناامهد أن الوق هنّ 2 ئشلاذخ امهلوقىف رك ولأ لاق ريعملا دلي لمحل هم لا اوهتعامح

 ا نيحا ذه ىلءلديىلءلوقو د قلل ل دقلا ىلادمقاذاٌلئالاوأ رسال اعدت لت قالا را

 ١ ةسءدرا.ءاجو هاوعد ىلع ماع أن ا لاقفول دع هنأ سها عمالجرىأر هنارك ذ لحجر نع لك

 ْ هبل ةقمق لشق *[ل وأ ىلا هةنعل بع له أهداه ةشيل ا مقل نال ود هر طعم الاون دود ومشي

 || ل_,حهةنعفدثيريسعبلاءاصأوئثهنم صقل لالماك امانئثل ا تذخأ رختالا لوقلاو

 | اعرهودا لام املا .امولا تلاع لطول .تيدكتلا لاه يروق ناك 3
 : ىقعملااذ_هو هتلمح أش عفد نم لكل كلذ ل .ةفهةنعىفل.عا ربعي لجر ىلا ةدالحر نا هلصأ

 اراه بطاخم هلومتب ىثعالادارأ



 (مر) ميلاف رح « ءارلالصف ١

 اهداتشم لح فمدأب 5 اهتاعينه لكلقذ

 داي ىذلا لئاقلاو ةريسالا [هبدشو ليس ةعطق ع ارا لماع ور هرم قالا نئانلاو ْ

 اولاك ىح ه.قوعست مث ب دزه مواكب عنا لني ايديا يأ ماسلا

 هنتمعدأل هاكدتد> ؟ىثدتلمح و 7 وهن 7 راو لاعب وذلك ى أ هن ل

 لاق ءاككأ همر هنأ كانك ] رالي دات نس ربهدخ 1 وهتعام ع ىأ آهن رن ردس ناش

 متين قترلوبيذولا وقم سو لرادود شمسان ألقت هدّدسنبا

 ىئمامركمنابسأ اوانندلا مذ ههحو هللا مركى لعدد حر ىفو تاكل و هعطةت دعب هدم قدامءارلا

 عجل ايةوفص :ولابمامزأ أو مامر ومر لبح ويلان لمحة عطق ىعو مضاابة مزعج رمسكسلاب ىهو هيلا ||

 ءايدهتسالا نع ع ىهنهنا لسو هيلع هللا ىل لدىنأاثيدحىفو هوعجس مشا د>اوءّرح لكاول هج م ماك

 ديسا لاق مامر 1 همر عمل اوت 0 ع كلام راو دم ةمرلاوثو را 1

 ريدك قاف تاّمكادعب 5 انس ةمر ئمرعتنإت لاو ١

 ىلاعت الاوان رعود لا ممر هو ماظل ين لاق ىلاعت ها لاعةم الث : هرلاو

 قيد وودَعو لوسز لثم عجباو ثؤلاوركذللا«يفىوتسادقال وفكواليعقشال .هرىشو |

 ىهتامتو عم .مرلا عجب سمر سلا تويكم :تارود لاق هم مرلع ادمسالا نع ءىبنلا قرثالا نبالاقإ 2

 مظعأو ميد هروظعو هتساللرخلا ماقمم ومال علا الو أ ةسح عنو ةتيم تناك اعرامالاهنع :

 1 هد سبا نم كلا هريغ .وأ اح لاك اضي سمر وام

 يو هو سيب مالا ىو * "يلا ذل وام غانا
 ماعتدننم قباممب .هرلاو عبجلا رحل مدواخ او عابر ةملا ممرلا عي نأز وبعد قو 1

 ىردودلا يرانا يوأَنرسكلا يرغول ولو موو ىنانعألا نعلوأ

 اقلام نما نأ اطع تمر لاق ىارعالا نبا كئأدلو 'ررمسكلاب مريمظعل ممن لع

 كرا 94الا الام تيار ةنعات الامر ليكم لسنوات تينهنانفو ْ

 ترو ماظعلاث ننأتلااتلانوكتفْتسرَأباودااوهه+و فرع الولاه نوثدحلا هءورباذك ||

 ىدحا تفذذ تملى أت «رادلدأ و2 ريك تو وب ٌتمرأوع امتاهريغلافو صر تكل

 ىدعا مغدأولا 00 اوهامغأل قو تسلا ف تسولف اكمل

 قعزأت دوك نار وذ ل-تو ادنأءاتلا ىف مغدنال ميلا نال طقاس ل وقاذ_هولاق الا ىفني#ملا

 مضب



 ا (مثر) مهلا فرح « ءاراالضف

 ا 206 1 لا ملظعلاةمر !اوىلإ 000

 ا هنأف فءصم لسعق لك كلذكو لاك ين يشلاز اهلظا تر أو تقر بطانغاو لكمال ند

 || فيع_ظتلارهظافاو تدَد_ءادعافو تددةدّدفن اوقتامهع م فيعضتلاهفرهظب

 || ةئاثلا ىملاىهو اهليقامن كساذافاك اسالااهلءقامنوكمالو ةكرحم ناطاخا اوماك-ةملا »انت نال

 كيرعزودالو نينك اس نيب عجل نكعالو ماعتدالا لحال تنكس ىلوالا ملا ناف ناك اسقتلا

 - هو 5 5 3 5 ١-5 هل ٠

 ا رح ث.حولوالا كيرالا قيل بطاخ او هاكتملاءان لال هنوك-_سبجوهنالياثلا

 قءاح امىلعه بف تف. هذتلارهظ /ثدحو ماعدالا ثندسلا اد هىفءاح ىدلاو فءعضتاارهظ

 ع ا 0 ”س 5” ء

 : اوكرتيوأةئاثلا ملاك رعردعتث محا اساهابقامنوكيلءاتلا اوددّسينأاوجاتحاةي اوراا
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 نكع الذ هفر نكت لو ةياوزلا تح ناف لاق بطاخم او ماكتملاءان لبقامنوكس ازا سابقا
 | ع مح ل يد

 1 تدرو تدر نزلو ل: او ناركن ماسانان ا معز ليلك نا ناف نرعلا ضعي ةغل ىلعالا+_دهرذت

 ا مهن اكلات نر سها 0 وتددرو تد رن ودير نرهو ندر نولو قي ثنوملا ةعاجب :دنانكو 1

 مسمرلاو اوءاتلا عفو داس تواعادلا اظفا نوكسفنو:لاوءانلا ل اود بقمامدألاا 0

 ْ 50 مو اقوا يا درك يشحلاةاشلا تمر ردة سل لا

 ْ ثددلا ىو تاك 1 تراك لضرالا ند ءانعللا ةكراوانيعلاةتلوانن راو ملل ارو

 لاق 0-0 نفر لكان أر عشلا لك 00 ةبلا ناار مك
 ْ م 2 لس هثنءا

 ْ مق - «عنللوقتابرألا تفوت زالا د -ينيحلةبلان م مامرلاَو قالا

 ْ لاقو هلك أت :ىأراَمر 0 لي مرتي ل 010 "الفورد قولو هلك أ هلّدرأ وماعطلا نم

 1 نط تاذّإكور ةبلاة فش راقكلا هلو 1 ااواهيفام لكأاذ اال قام نالف+ راغار ءالا نبا

 ماو را فناللا ن نموتاسنالا ن ءققشلا ا لاو يفق فاما لت ًاناهنامنال

 ا 0 الواط | الفاتح ةرهلا شو دحفقو رشملا فلنا تاوذنمو د

 ثكلا للماباذالاو مطااس اح لاةدىَرَلا .كلاب مرلاون ءاثالا نم ماك عفاريت

 مرلاو بولا مطلا لةو سنابل مرلاو بطر | مطلا لدقو ىرتلا ركل ماو رع م طلا ل قو

 شيشملا تاق نم ضزالا جنو ىلاممرلا لدقو حير هلجام مرام امم ملال ةوءاملا

 (مدع سماح برعلا ناسا - 19)

 ىأرسسكلابد-هرملاو هلوق ْ

 قف انوص توخي يئارسكا
 كلذكو حاعصلاو لالا |

 ىعي حفلاةمرملاودعب هلوق |
 فلا و رسسكل اف يملا 3 فاظلا تاون ممر راو تاك أ اذا ضرالا نم تةراؤةاشلا تير نماولصأو لكان ىأض زالا

 نمسوماةلاىفامو ملا ف

 ءارلا ف رمسكلااو جفلانا أ

 هءععم هأ هحراش هدر



 (مر)] ىمملافرخ « ءارلالصف |
١ 

 اهمامزا ىلا ءارمهم رت « باعثدكأ تننلا نم قيبامرخ [مامزالاو ٠ رعي دحفو |

 تتفنللا مهلا لا ةغلابم مضل مامرلامام راما وكيتا لبق نع ىذر

 نم رعت ريد نيدازثددخ فو لكؤتىأ ار ند .و»ليةوتدنلا نم

 الوهن ىلع رنات "كف ىموموتألاق تارعالا نم ىلاكل ور عاب ىدارثآلا

 3 ”انلامهمالك نموتبلا عام ةسمرملاو راو ءطلا ماج موو هنمو ىو هولا نمنوكب

 ملا لصالاو ردلام طلاب اودار ًارعلا 0 كرام شلك“ اجءاذعم مرلاو مظلا:نالفءاج
 كم قر 7

 نئاك لانا مسهلامو هوقو تالا نمل قام مرلا 7 ءرلا هتيقاعل“ اطلا ترمدكف“ اطلا حف
 58و 0 مءاو و

 رمل راو عاما واح ال عا تحلل ةنئع مزلاؤمعتا 0

 5و
 نامذدقو أ الو مسرمالا اذن ءهلام ىنالا باب مومالكن وبينا ممىأاذك

 ءارقلا لاو ناسا بنس مهلوقك دمروا ءاضقهنو دلو كب :-امأث للا لاك

 تيكسلا نبا نان ءرلا اما يمل ن لعأ مالو فاعلا ةيوالوغم ملام ىأ الو ملا

 و هعءر و

 ةسم ع مرلاومهتدن ؟ومهيقاسأس انلا شا قتلو لاك اًمرالوا كلعامو مرالؤ عمال ا

<7 ., 

 نةؤرع ثددنىفرعث طخيتأر و لاف ثدالاهلاقامالا د - هوهم الكلاو ىرهزالا لاق تدبلا

 لاك هم ىلعىوتسا ىدح مرو هل هام همق هلاوتشس لوقو ح الاماني ةكحاركذ نير لا

 2 ا و ا 5 05 5
 ىلا حالصا م لاو لاق 1 د وا ااو 1 دسعوتأ لق

 مم اة و ا

 ةهحادعبةيراكلادبز تن كأس وزتفانسدبع: مثله اكو رهشلافلكالا ماو ماكح

 مالغلا َّى رف : فانمدابع ني بطلا مده مالغلا شو مش اهىفؤو هَ لا تداوذ حالا نا

 باطما دبع ىمعسف هدبع باطلا فدرأ سانلا لاك "كم مدقا-!فهن ادا 2 رم هعزتناو

 ناوخالا بتر هدمأ نمةونعدوعزنا هنت ىلءماقاذا تح 1 هّماآتلاقو

 ا ل

- 
 در ء نع ىوركلذكو همرو هتمىوداذكم ةاورلاه اورفرملااذهوروم: مونألاك +2 قح

 "هلا تيكلا نيا لاعام «بةلصالاو شي دخلا قاجامىدنع تاور دديعول أدر 571 انفو

 بشن أى لا هن ساس "0 وتدبلا شاق ملف ءرالو

 لاقل هيف كر ىأم للا مرآ نملو# اولا مرلاورعأهتلاو ىوقو

 الا ره تامتارعألا ف ناو 5 ا

 8م

 بؤر لات اوهو مرهيفراصاذا قدموهف قاوم صوهف لعل مرا لاقبو

- 4 - 



 يوي 0 ١

 | 47 (مد) ملافرح ه ءازلالصق

 1 5 2 0 5و ا 3 ال

 ىف مهدلا رخ آو لابقالا ىف ن علا لوأوشو يمنا 5 « عب لك لمن مث
 رس اا 5: اشلللاةدو قم ؛ىثاجبميهتقانو از جلا

 قم وة عد

 برمدلاو َى 8 00 أبرضمةاثلاو ةقان || ندع 0 هدم مياس ارا ع هع

 ةقرالاةم رلا ونيحانطلاتاذ لل : واهيفةيشالئ اضم ام ردع "وهشام 0-0 رمضي مظعلا

 فوقرُت نمت بل 000 عالا نا ن نءلاموهللا ىلا مر اوتاغللا ضع: ىف

 توكل الا و 37 هديت كساد هانز لد رلا مر دييعو أ كاف موقلا مرأف ثردحلا

 ارالاد جلا واو هىأموققلا مرأو
 د مود 0 سا م ور

 هىحاسدو”هأق اور ىن سه 37 ئاط صبا

 مم راه ثننعلا .اوملكشا 7 الاوكركموقلا مصر واما رج اما

 دشنأو قطنامدأف ةر ع نالفم م مرام لا.ةن مالكلايهيتنش لح رلا كلر نو هذ

 تبمكلا لاق ارتامءانعمميهَرراممهلوقىفركب ونأ لاو ه رابح لك ىضغأ مسح رئاذا 5
 839 م ص سا 0 1 رءارعا /

 اهَدَقبيسعْلا ري مالا 5207 رمش ةالغلا داكن

 0 9هه

 مهرب 0 بر 1 57 * ننام ندى رام بكس

 ينعلح رخاذ انو م. رعيلعهقا لص هتالوس الناك 5 ةشلاعشي دحىفو

 يأ تيبلاق مادام صرت وضد رءاجاذاف بهذوءاجو بعا لسو هبلع هللا ىاصهتالوسر

 ىأموقلامرأف اذكو اذكب ملكا مكب أش يدحلا فو قتلاف لمعت دامرثك أو ارقد نكس

 مالا نال هانعع وهو مايضر زلاسمراف ىو ريو 3 مووذمرأ لاسقنا اوسع لو اوتكس

 اوتكس أ اوهر و ار كلنباوعمسالفر 1 ”الاثيدحلاهنمو مالكلاوماعطلان رع لاسمالا
 هدوم 2: و 8

 بيدسهتلا اهدارمرنم معبش قرح « زحارلا لاف عب رلا شيش ماسه ”رااواوذانو

 رهشلا ندب ررمضاضد ًاوهولاك هه ريثكلا ما ا مرااوةيداسلا ف ةفو ل

 نبلا عنتذ درولا اواديعلاهك اَشَديشعما م مر |ةقيسح ونألاك و ةما ضرهت دحاو حب رلا بط

 ص 2 2 ىئاوملاو ءارق_صره هراهلد رضا ةديدش ىهو ضرعاهاول» وطاهقروواعارذ عفترت

 : ا ا هع 05

 خسنلا ضعب فو برقعلا نمهنمنوةسي سانلا ءذسخأي ربغأ تينا يضرلادايزو اقوا لع
 و ع 6 8



 د-ةوللللا ىعيهتلأس

 ىف ىرهو1اكلدب حرص
 ودم مأ نمرددام

 وهاذك ةئسح ةر هلوق

 كي رحاان لصالا ىف طوصضم

 نرسل جرات لا
 ساسالا ةرايعب هدبأو
 هءعم هأ هعحارف

 !اذك ىراوخلا ءرلاو هلوق

 بتكو نونلاب لصالادود

 هياوصدصتامُس ةماهلانهلع

 لدي يملا سعي ها م ءرلا
 ى كلذ كو_هونونلا

 ىارعالا نبا نع "لمكلا

 هديبصم ءأ ممر ةدام ىف

 :(ضرإ“ د ملا فرخ ءازرلا لصف 44

 اهما ب ها ا * 2 رك رادريغله

 ديزو غب بدوا ةعاب هيف بادب مظع عام همر البيع لا ولقد 9 .رلا و

 0 زو تضغأذا يم يموت اكسملا ى مكالاموب لاه ىنغا اودلان» امراذا تام رمايه ءام راش

 ىغ ل نو هفرمدا التف ثامر نع هنلأ + لاكدي وديسلوف ف نالخُت فقر عاملا وهنأ رلصأ

 لثماريثكتاينلا ىفءىديام ىلءءامحب لاعف نسحلا بأ دزعو مو فرعي ىعم نكي لاذارثك الا

 ظ تت نمنع نيد اهلتاراهعمتأ ا قلنعررمأ اوقو ضال او حالملاو مالقلا

 | نما لفك اناهر مرهظ ىلع تفلت اذا مم فتك تاذ :اىنعتاغاف نيام .راغدتش

 ناتئامرامهعمناك!ميداونأ كلذو ريثالانبا لاق َ .رلاا مى رح ةوؤل م عريصي ىح ض ,رالا

 ا مبعوتأ لاق نيو تحب نمهيلا ىرخالا هوا ىربو هيلا هتتامرب ىرامهدج اناكف

 اضي أةنامرلاو هنامرت اولا هعضواذع سلو نادت امن أ ىلا نيةنامرلاببهذيس انلا ضعبو

 ١ ىارلا لاق عضومناتنامرو:سرغلا فاعابيقىتا
 جوز هواش 3 وكت رابرادلا ىلع

 لاقهأرملا ثيم«هيوامصلا"انع-ان هميدلو

 عمر ساك- !اراجأ يشع * اهني ويب هقلارتدو تسر
 سيسر ت2
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 مررت دكا فوم /.اياولاه ارو لج مسصربو عضوم مامر ًاوساكلا لمرساخلار اخ دارأ

 «بيرطت مب 2 منزلا يلا بعك نة سهر ةد> نملك أب مو مملاديد_ثوءارلا مضي

 0 اة نونارملا مهلا بسح ىلا" نهتلانذا مشيدا فو وع

 دابباو ناوبخأ لعقلطإ ودؤالتلا ثوصلا نيبو ىَعتلاو بيرطتلا يلاتارقلاب ع

 ةمرلاوذلاك بدذللاو» اكملاو ماجا م عدو

 ض ميار هيدربنم بواجغاذ 5 ا

 اذا 75 ةقوربشكلاب عردقوتوصلا كيرمتلا حرا ىرعواا من زر توصيف اكمال مهنة ناملاو

 قرب "اطلا ريو #* يدرب نمايراجتاذ * 0 ىذلوق ةممود[دمم ميزو ةوص جبر

 ذلتساام لكودوءلاوسوقلا و ماجا م ُء راو ضابئالادنعس 0 5 1 ريد
 هكر ذم عمم ود ود

 و

 الطف نسم ذاامهيفعقب يصوم انجبمب دريبدارأل او ةمرلا ىذ تيب دشن أوي: تولة نسج

 و -._ 21و 9 سمو 5و 0. هم

 نيوقو تاسكلا ىراوجلا مت رئاولاف تاد_جناتامسغملا ىرلا ىنارعالانباامثرت هز_هحو

 كوكي



 5و (مور)' ١ ملا قرح: ع ءارلالصف

 2و

 8 افدشن أت ارتوأ لاق سابنأل ادزعاه ةراضإأت وارلاو :راادنعنيتساهلَب ا

 سوقلا ف

 اوان بلا جرف 5 ابدت باي 5 « اهو نم مزيت

 هيقاوداز 0 2 والا ذك :رهودلا اهرب ىلاهتوبلو ةو فويلان ماعلا يطيح

 ان لاا 0 را لك هلا تاسيس ىدخألا ١ تيوككا ناو دل راك اتااو ؤاولا

 تاينا ادن 2رلاروصْتم وبلاك ةةرلااندنعوعو لاك ةكرلاذيبعيلأ نع ودلال 5

 0 2 روصةموألاه ركشلانمب ردوا ترمب الا لاكو دقو

 تائثلا دن مةعرلاو قالا تازة راكلاراكثالا نم راو را هريصو فيرصصت هنأ ن ظذ

 ديز 0 ماه دو مهر عدلاو رطَقلار ْبىلائاذلا ف رعشلارطملا زانكل اهو رلا (مهن)

 ماهرلاليكتسنوةفوظثيدح فو .اباهذع رسأو ةمعدلا نماعقود_ثأىهو ف رلاةميدلا نم

 هضوز و ترطم هام اهرإءامدلا تمشرأو ماهرلاب تن ًاتياصسلات مهر اوةفيعضلار اطمالا ىو

 ةمرلاو بلاك همهم اوتيل فلوق

 وهم ضو رلاواتهوماسصلا اف 5 تكسو ىاعأ مة

 نمن وكيامندلأ ًاوذوح ربا ديول الط م در و اين ا امر قاكف نالغب انلزنو

 نمد ظنإلام ماع 9 وبرعم وهل يقوةنيللة مه دل مقتشمءاودلا
 شا هتعاجنمه لاو وىره :زالاربطا |

 نأوحر ًاولاق ماهر را فرغاال ىرغزالا لاق هيتس ليقول افطار كامو

 سعرتةج رف فرهزالابةبايقلسسا خاب !ظلابع مهرو ىرشوإللا نان مهرونب وايت نوكي

 مها .ارلا اهوبأس دعا يدع 5 مادلادوكتلارزغلا كرسستا

 هعمل خلو فرهنم ألام رو همالك قفممسصر (مسر) لغ مسامع هارولاو

 كراس دارا 56 يا هرلاو نم ”رلالهأن م لات لح ربحا قاوهمسشر :ليشنل فوز

 همور يذلا مار و نال دا را مسرب و مدس رين زيؤسملا نيواسعلا قشو نقلا ةرانإ

 اوماريذلاامأنن قدسنا رورخاو عوقرملا لعافتولا ف ةكر لبامورةنمو هيلع

 نو لاح لك قم نلام لاح ن ,ماهوحر ع نأ ىلع ضرما الذ ىلا «-هاعددناف ةكردلا

 ال اًوهنأالا اوت ذلادارأ آكادو لاح لك لعن كساملا اكسل مهد« اهلاحنأ اولعي
 هوزرل مدعو

 تفيخاقلا نثر ضل هاه هلت ةكوح هد ويدش مك ةئذلاك ركا مور ىرهوم لا لاق ادوكوت



 (مود) : مملافرح « ءارلالدف ا

 لاف أك نيبنيبدزمه لممعَسلَمَم تناك نا اوةكردلا هيرب ىه وعسل اهمال ماوشالا نمرثك أ ىهو

 ني حتت نيبلا بارغحاصو 0

 اغا قت نيف هن رمد اوقكادكو نبعلا نكست :زودنالو ناوعف هعيطقت مزنأأ هلوق

 عجبا ىلا ىدوفنك اساهلبقءاهاا نالةنك اسىلوالا ءارلا نوكتنأزومالوة سات ةكرع وه

 تاغلنمْئثىفدوومريغاذهولاف نبا فرحاهلمق نوك نأردغنمل_صولا فنينك اسسلا نيب

 الولاك كل ذهامشاونومصتع وىد ميال مأ ورك ذااانلّزن نانا ىلاعتهلوق كاذكو لاك برعلا

 ىنينكاسلا نيب عجب نموبابلااذهنولسمال مالم غد مدوحنواذ_هناءاَردلا وق مهتم
 نسالاوعاط_سااخ ىلاعت هلوق ىفةزج ةارقك ىطخخو عةةكركا سال: خا هيف حدنال عضوم

 | تمور ىارعالا نبا ُبْلا ماكاو ديس نبا لاه هوجولا نمهجوناهكي رتزوجصال لاعغتسالا

 قو نذالا ةمَْتْموَرلاَو رشلا ن مبرضءارلاو ئذلا باطب هتلمجاذا نال تموروانالف
 وهمورلاو َدْلَحماودََدعلا دهعتلاقف هنراهط ق الدر ىصوأ هنأ هنعهنلا ىضرركب ىأث يدح

 مالسلاهيلعىنلا قهءانبوصيعىلا نومي ور

 ىدنع لثموهديسّنبالاع رو نر باب نمورو مور ىمراغلا لاك ل بروتسا مضلا امو رو
 دحاولا نيب نكيلور تو ةرءاولاك اك ةددشملاءايلاالا عمجباود>اولا نيب سالو لاك س رو ىمراف

 قمهرتخي ىهديبعو أ لامث مهسلا شير هيؤضاي ىذلا ءارغلازمهريغبٌَورلاو لاق ءاهلاالا عمباو
 ةيحاني نامءاهرف- ىتااءارلا مضبةم 51 ةاملدلا ري ةنورؤ ومهم للعث اهاكحو

 عارمش عيملاو ةغرالا ةنيفسلا عارشو رلاور عون لاقو اهلّيستو اهارتشا لقو ةنيدملا
 ميلا ديراب ايلسنيمارب أس « لثملا "اج هسسفوةيدابلانعضوم مسا ةمارو ىلا

 ا ل مسرع سقت وشوفو 2 مارافلا سلع كلذكولأت سايقرغ ىلع ار

 ا رالدق ومعمل اريغنيسلابالا هيملك_ةثالب هرعلاو لاق نيشلاسإهأوب در عم مدلن» ةقملح وبلاك

 : هلوقلةدئاعملاقف مدلسلا جعرزب

 ال22 نزلا هداج ما اهتأ تدرى م اناس تار ىلاثت
 سايقلا ىلعوه لاك سا.قلاريغىلءىنارةمارىلا ةبسسنلاو ىرهوملا لوقدنع ىربنبا لاق

 55 4 ١ 310 ظ
 نوعي ور مهدح اوفو رعمل يح مورلاونذالا همم

 ريغ ىلءىئارهلوةفلاق ىدْي زيدل ىلا بسنلا فلاب كار مارىلابسنلا كاذكولاق
 ةيئا رمسلابعسضوم ةمورو سامقلا ىلع ا رىلابسنلا كاذكو لاق هل ىءمال سايق



 مها (عد) مىملافرخ هء ءازلالصق

 200 . 3 2-2 4 دودو
 ريهزلاف تال 2و هل قون أنام ورو معا ورو

 تاء 09 و د مو

 دق ةسفلالةةوافع 0 8 بالة مارب للطن 1

 1 كلت مسقأ نب ًارجاه هسقدناك نين :انعو ذريعبلل مواوق ىلعفر تقلا قةمارت دنت نم عرايا ذاق

 ْ اًناكولاممال ةرورضال دليلا اهب تيم ينشنا ملا نيمار ىلءانيضقامناوهديسس نبا لاق ءازحا

 ريثكا لاق اللاب نانا رلاءاجدقوثادب ا مولوتكماللوفالابنيتم رلال يما نضر

 بكا نمت أراا لام- نوال »* ثديدقو حضن سيعلا ان ىلءلخ

 و بر وةم سود 8

 || حاربلا عرلا 4 ها اهلا بسنلاو تاغللا نما مفام لصينلا اذه ىف مدقتدقو ْض دومه رهمارو

 ٠ْ امو لءفأ تمام لاسقب هديا حربامىأ كلذ لع رياملا يحبذ مما لعفلاو

 ١١ ادغكلزنم نمل سابعلا لات أشم ركافو هنمأك اناكملا حر وهن :م ٌتمرامو ناك اثر

 ا مرت [ثيد->ىفو . ىلا ف لهعت_سامرثك أو عر كرا

 5 نبال و هحرالائ أَم رثاللاقي 5 ريئأام ردع ري ازا: ىزهاوللا ااودحرتأم

 ايناكم مير ركل 5 هتاكلبا مهنا 38

 ىشعالالاق يعجن الفدنعن مروا الفك ثرلاقيو

 مر اذار ا 37 ا نمتدمر مرالذانانأ

 ركب تمرانمواوق ىف لو يلارعالا نبا ناكو سايعلاو ,لا 6 بلسان لاا ت>رالىأ

 قد ثنو ءلاق د فرحالا هلوقنالا دغر لام اتوب

4 
 َء -

 كانجو ىتحاسردعت ل مأ * ىاتسبخدارأد- أ ءارل»

 16 تمار 9 :

 ا ةدانزلا عرلاوهءاعدازاذان الذ ىلع نالف مر لا بو ىنماراممد فني هريغو ىنحرب هدير

 هيلدا ىلع راهالاةء لضفلاو ْ ت0 ع رم

 روح رك ىلع < رااورجزلا 3 رييرغلار غتاسر 2 7-0 رومعلاهذهّلب قرصَعْلاَو

 اضنأ ار ءالانبادشنأ اوهمق قرم نعل دبا للا يلين مكأ

 ةداعبالهقوذانع رنا ىرب 5 ةتسا ىلع لوبا ثامنا 8
 ا

 . مبامدعب قدم نعول قو ورا نم قيببصنلا م رلاو ةيناسع ناكدلاو ةحردلا لا

 1 روز انوي ىايعللا لاقراْرسا اناا انيس لمنال ل دفعو عون وزار ولا ولع

 9 ّ : عام < 58 م 5 0-0

 !ردكلاو نيذهفلاو نكرولا ىلع ءازجأ ةرمثعاهأزحد قو مضو ىلء اهل هع مش اهبحاصاهرصتف
 و - و .- - .٠

 ركبت مران م-هاو5 فوق أ
 لدالاب وهاذكت مردق ا

 هل_مأتق طمخلا اذ-م |

 ىمععم ها رروعجارو |



 ةلقرلا نوح تناماتللا ىلا دمر ثناد علا ا« فو نينتكحلاو ءادكاوِرْوَرلو لهاكلاو

 ززاسملا ةيرظتنب م مرا كاذَْةْعَِم رامطع ىتافةيونسا ارءازرجألا كالت ىلع امد اصاهم سقم

 ومرح نمرعاشلاةرزاوللو هفالاو هبتيئيهذ خاف خذ زافن ةمدار ٠ نع

 روق

 لعجت معا يقمع 5 راجي رلا مظل :كو

 لوىنابعالاهد_كنأامف زرعملاولاق عضو 91 وقع ةباورو ىناعللاهدشت | ذكههدس ا لاق

 حامرطالوهو ةينيعةدمسصقنمإ رح سوالي ربئالاك بوتتعب ريغد دحأ عضوب و ور

 هدأ اذكولاك وا لعب 1007 نم رت ىال ل بقوةيمالةديصقن م ىحالا

 هلبقو هريغو ىلا رعالا نبا

 لدي المك ءاشناةديرب ف كم رشي عمو
 ب را ني كلاما هطسول نو ريقلا يلا و

 اةيفبس شا ولا نى ىو روبعلا ىداتعان ماذا

 لاق سولو :امتكيلعىأيرراهنكل اع لاقي وللا لالالا راها ر خ1 رو

 لاف بعطقاذا لجرلاببيرو لب وعلا ةعاسلا ىهوراغلان نس

 ةياحسلا تعروهيماك از ناكملامنالف روت يكس || نبا ميم ناكىذلا ق الابر 5

 ةيلعو لضفلاو ةدانزلا اوهو بلا نمديسسلا درر ىربنبا لاق ماقتل فتساداذا تضع

 رخ اوشف م رلا نمر نوكبقولاك « الاو>اءادعالل اركلا ف مير : تأصلا كألوق

 اة رَنو دوكم دقو .هلكرا لارا ساذا بول اس اك تقولا كلذ رمل بادادي ريهن“ اكفرابغلا

 ضال ىلا رلاوعضومىلا عضوم نم حاربلاونالوارثك أ ادي رب هن ”اكفحاربلاو هوم رلا

 نلذثأو نبعد ئنئىأث يكسلا نبا نم عضوهياتك هديسنبالاك .ضاسلا صلاخلا

 نط ىطلاوه ىذلا رلاال_ظفلاوريةلاوهىذلا ميلا حالصالاهاتكىف هَتلداعم نَمنيعرمْعل

 زاوربلا قب يوما نبت :والعلا مي رلاوراغدلا لابشسا ى هو بارا !رلاواعشو هبفشفمتلا

 لافوعضومل 3 يو عضوم نات رو
 سوال ةهالز هعمو 25

 ربت م4 ماب عراب 03 اولا برفكس له

 ةشدملان نماسدرف عضوم مس اءارلا 8 دارك ةيمااشم رماد نم لغم عض وورخعولأ

 ميا 5

 وه همازو ه هرءدد تشاو عزف ادزاو منو نام را 2 (مان) يف (ىازلا لسف]) ف

 هرعد



 3 لص هي

 ملام ىلعر ذأ زو «حاصاد ذعر ةباغوهوم نم لحين لوو

 ةلكحرطىأك ]هدم ًرنالفكءأ رو 1 اى اسهالا ىلءهدمرَأَو هلعافمس

 2-2207 هم

 اوتار ارجل زو ةلك ىث مار همصعياملاتي « ولطانمأ ى مق ىردأال

 هممت يضقو عدأ اوهودب ّر ليقوم د رسل قو نجاة يو داتا ءءذهاسحو

2 

 هطب * العن أمزلاو لاعامأرماعطلا ترها ق طن ما بام فلمن نبا ىتجاحىأ موك أَ

 مهيفكمامىأ م اعطلا نم أر نالفونب عشا دقو ترد عبشلان هتتجاس أ همر ذخأذقو

 ترشلاولك لرد لعد راو تاما فو لكل اةدش مارا دلك ىأةمأَرمويلا ترو من

 هنداحتقزل د هتزرغىأ هع را * ٌرَدَصاُتاَمآَرأْلابِرشلاام « لافو

 ىازلانح عر كا سو ,١لافاذكهر 0 ريو هيلع مدلا سيو ةمدي

 لممثنباهلاقىذلاو لاك ءارلادامارإ ربي تحمي واداذا حرجا ٌتمارارمهلا بك فديزونألاقو

 اذاامازإ هنأ ش نم ن كح, لها ىلءلجرلا تارا ديزوب أ لاقو هبل بعذىذلا هانعم ميك

 ل.هثنبالاه اذه نمذخ ل هش نبال اوقف رخلا مارا تكور وصنموأ لاك .هسيلعهتهوت أ

 هتيصعاملاقو ةدغرعأ ةةقولةكلذلءذخأرو هنمّدعْري تهفوجا العنأ 52000

 د - ء-ء

 هس اراه س داو تحص ناو تعم-امو دولا توشك او

 ّك قرلاءار ذلا رادلاوأةد_ليلاوأ ضرالا تدصأ دارأ هناك ىلإ ارعالانبا نعي رلاةد-شىأ
 عدو -

 دين ةملكللا نمأ.ث عمستنأ مدّ 0 د( تؤلاوعو م ريل نملاتلا لج رلا
 -م_- هم <09 6 ماو

 فر ء<محرافتكس سو هل اهجرالودجر هلت ءعسامو ةملكت س 0 حرب ماكس امو

 سمس دم 9 دروس 28 27 ذوس

 ىذثب هله -رو ه_:مدجزهتنصعامو ملك ى لك امى أجب مجري ةسأك كام -رامو سنامىأ

 5-2 معده 2 ' َءه2َء

 ىاهعدو الودمارالو ةمأت ا هتصعام لاقي سَ | ةلزنجتوصلا تفلاُكيرلاو همهفام

 لسوقو تانرالاةديانشت تبسلنموقلا عو-رلاوأسى جر هيصءباملاش ودلك فهيصعام

 )ثور )هد ع
 لاح #3 امودزافطعوط-علح ايو 23 مهلا لاقنإب الا يضرم

 ل 0 0 3-0 سس و م
 نالوةلاو نوذ> مو-ز سوقه .ة.نونألافو ىّرمه ىوريو #2 امو>ز احرفى 59 اعبي تان 03

 ريعب رجحالا نيسلابل 7 ملابقو ورا زر أرب_عبو نايراقتم

 مع 72م2
 م7

 ميلا زال نيب سلو :«لاق مج راربسعب «اتمع-ىذلاره لاف وغرالىذلاوهومكأو ا

 'ءاوهل املا رو مفلارت نمامهجرخ نالءابلا ناكم ميد لع ت برعل اواهجءءاملا ليوتحتالا
 ا ا نما اما فاك و13 يا لش د1 تت

 ( رمشع سما برعلا ناسأ 0 3



 تااصأ اذا تاحأو هلوق
 بقع برذهتلا ةراسعلا
 كلوقنم لاح لتببلا
 تياصأ اذاةقانلا تل
 مدعم هش ما ما

 (مدث) مملاف رح * ىاراالدف ١64

 اهرب غّبْقممرتداكنال ىتلا قانا ةئبساةقانا موُجرلاو نيكس ملا نيب ىذلا مغلا قرنو 2 ءاإ هازل < هدام ءن هزه
 » و

 حت هركأ اميرو * اهمسيت وجا فلا بانزا؟ * مهضعيدشنأوه- شل نانا رت

 تمكلالاق لعدد“ لل

 0 !ال ترد 5 قبو ةقءاصا اخو

 أ مونسولا ردت نودب نريام ىلعدر ركلان داما زمان دالاع تازاف عسس رلاتباصأاذا تنسو

 ةجنكلاَواوج دزااذا ماسلا ةرثك ن ماضدنموذعب موقلا محب محّرلا (مكن 1 8 در كسلا ىلع
 ةه ور وده

 أاوقياضتاوج ارب ار مهوب اضاماسزر اجر بوح راضعمأ طعن موقنأ م و رز وماحزلا

 ديطزا 07 ع

 ا لالا وحدرْلا م ترام 0 او محدزتحا ومالاو مجاز وهن زو

 مطعم ةلاحووملااذا حولا م ا نا“ د 5 اح

 اههاامح كلذ كواهغلب اذا"اهلاءاهمهازو نيد لنا ن الف مح زو لدقل رخل :ردصملا,احيد.بنبا
 هى دو

 535 تاو ما و سوو ًماحزرلا ثك م -زمل-بدو

- 4 

 ا نع ىرهزالالاق مث ثيم مءطوو مسجر .رمناساو مدكم سأرو مدمن حرو 0
 و

 مكحنا ىفو يا ناك ننرقلار 2 مكسلا فو تنرقلاوةروشلاو ل يغلاو فار ءالا

 ََق مزون محا رسوم نرعلا ل: اوو كلا لوا لوأ مار ارموبأو محارم أ

 خب ن) م< ل .ر وورعملاو هدم_تئبالاق بلعت اهاكحابس اما افاق هن 0 اك

 كارت رك صف زوال اعسإلا لاق كراكو ركلاةخاراهَجتلا

 | عابسلا موسي مه ضعي صخو ةموُهر هيف ملاريثك اةنوكب ٠ ناو شى. ا

 البجا نم برطأ ىهواهاكريسطلا مول ىفةمهَرلاو عايسسلام وكل ىفالا را

 هون5و زةءوص مود همهم هد هند ه0 هى < 7 يا

 هقدر جب هر و ضرعلا نتن هج رن ا انمحردقو

 نواك هوى ازلا مضي 5 ا دش د-طلاقدرورث الا نا لاك عضوم محرلاو اديد_ثاعفدا

 هه و 2 3 5-

 ةنئالاءاهزلاولاقر تملاوهو ةيانكلا ةقوةكملا ةقانالءامز ملا ىرهزالا دكم برق لبحءادلا
0 

 ولولا زور 0 ريفانس ا نمل (مذ) ةحئارلا

 2109+ هد هر 1 - 3

 م دودو 0 فاعل و هموت ىذلا م 1 ةنااذاب علا ا 0 دا ىمعم لل دبو هربدفد ح ةامرز اك
 م ماع 6 #05

 سورس د

- - »# > 

21 12/7 

 322 يي ل | نصي -7

 ريترو ووو

 1 دا يوعوج اوت تا بوما 500



 ١66 _(ين) ماليشج ٠ *» ازال

 اكس نال اور دع ا يزن

 26 ه4 11 بك

 | ميزدقف علب مالو عاقل مأرزاو همالكو هتلحو أوو عمد عرَّزو ريل هزععطقدارأ ]

 )| لايفد رف وتوب اجلا يسيل نورت البق املا ستاد كلو ْ

 ىأعطقلا مازال ىممالالاق هديلعديصخ اهاعد ياو ا 38 .رحف |

 ْ ل--رآل لاش : هوءرزتاللاق دصسملا فل !انىذلا ىلارعالا ثيدح هفمو 5 ْ

 ىدعلاق هعطقىًأهريِغمَر زاوكلوب تر زادق هلو عطقادا أ

 9س 0

 اروزُت بويالعمدلا عز »* ماهيدعيدوُلا» اموأ

 ١ كلذ تلءفاذا اها لاش 0و 0 ةلاورع ولأ عطش ل اقلاع كاف لاك |١
 و < 2-1 3

 | عيقناادار كلاب لوبلا مرر ىردوملا تمرزاررتددباوبلاماتو تفتر اراتطلالل ْ

 ا مر راو زدهلا بات 5 قد زولأ» رك ذعر زموهف بنغ عأرزاو ءريسغةمرزأو 0 - ب لكتلادكو

 #©ه مما

 ىدعملادرولا نالىربْباد_كنأدت دواز كفو داو ١

 لاول اودف 7 رد ىلا هنا نعال
11 8 5 - 95 

 لطخالا لاه طهرلا ل لق ل ءلذمرّر ل برهارعالا نسا طغرلا ليلقلا لدلذلارّرلاو
 ِ زلا فئاخلا ماقمتْملاَذ *« ةدحاوريغف مق الب لول - 9 -) هذ # 5

 ٍإ ىمدالا هن . ذي ةععاس تيد ثأر هوخ مرو مز بايو هلع قبال عز قاض :

 لخلل ىربنادشن ماكر را كارلا سيول 1

 رحلات 5 اهعردأ لمن ترص اذا ىذا

 تك اسي 0 رخالاهولاق |
 -و م 00

 اهخالو كلا طيسال »+ 5 زمتايضع همم
- - 

 0000 ناكمىف تش .الىذلا لاو ْ
 - ُخ وو وعسو

 مراسل فوط م هير وسلا فوشي ليوم

 ١ ءارلا حمتجار رهام ددحعو ألاقو تالت ن نءةريخالا 0 .ارزلاو رماد 1

 ْ فديز وأ كو "لب ناد اور اذكهلاك ءارلا لبق ىازلا غرم تاوصلا لاك ىازلا لق

 ا ه-- مه هو 3 هو ةيايل و 6

 ١ هتان ضعه مدر رو كاذك مدر وةقند حممممدرر سن نوموأ رزه ةمتجلاو رم

 ْ نكترس تايب او مولات مت ناسنالا ن مدر را 1 ا



 (معل) ملا فرح * ىازلال صف 65

 مااا لسيقتأولا نع ٌرتددشااذاثيللاقرزالا لرامز ملا همفاودازاممو |

 نبا (ذإ ةدئازمب-لاو مقمفلا تحت مقرات دن مكر اةرزيرعلا ضعبلاةو

 و ةركيجلا عزلابتمهالاغ تنل بذعلاو للا ني از ةزو املا ةساشعرب

 معز لوقلا تاغل ثالثم ع ءالاو ع ءءلاو مع لا مهم + ضادللع اولا قفا استكاعو ا و ار !نأ |

 يارعالا نبادشن و الطا.نو كح: واةح نوكي لوقا اوهلل.ةولاق انا راعز ذاع

 قسوه ىنلا مرا دس
 همس ا 6-0 و وهل ع 9

 معزام م كبر 31-3 هنأمكلنيذآ او

 سال كاد لاتيامتافاذكواذك نالفرك دل قاذانولوةية ب رعلال هت ءمسثمللا لاقو
 ءدلثا||

 هذ-هرسفت كإذكولاك نالف معز ل ةلطابو أب ذك ل ءاردي لفدبف دا داو ىطناو مم ّْ

 و )روسو سرع

 هسعربهعزبذكلا لبقو نانا معلا قو بذكلا مهاوقبىأ مهعرهللا ذهاولاق فتي الا ١

 1 ه مه,
 هلوقو < دراباهاف نارمامهلا م 4 »* ةغلام !|لوقامأو ةيزاح متراوتسسملا ءازلاو (

 رواها حاتكا دوس اوقك ةدئازطابلا نوك.تدقف» ادانتحر نا ان فادغلا معز 2# ْ

 | عدونا لإ هلوقدر ىلا بهذي كناسمترالوك --عرالوا ذهاولاكو

 اذككهْىتءرو رو < 3 نانعَرال وا قر ل ب هلوق |وةهنم ودنانع > رال اولود وه هل اوقىةدعالن -

 209- ا

 برؤذو أ لاق ىسنتظانعز قعزت

 لولا لسع لات سك مكيف لجأ تك بعز ناف

 ع م عقوين أ لذز حانمالكا اأو ع«شلا فءىع اع الد لوك

 قعموقلامءارتو + انجرتاممعار رلااهيأ د هين را 5 مسالا نودتأ ىلع ||

 ىأّمءاَر :مهلوقفو تا هتلعاور فاضت ذا اعارئاذك

 5 طبل لما عازم فرعا مالكلا ىفوهاءام ,ءرلا ىرهزالا لاف هيث وال

 00٠ ا
 معرب وادكهنااذ-_ همر اكأو ءزم هب قثولال ىذلا مالا لاقيو تيك لا نما لاق دعب ةعزانم

 ةلافكلا ىن-هعنوكيد جو أة عب زأ ىلع برعلا مالك قايم علا ىربنبا لاق اذكهنأاذه

 دعت -ريبانيرعلوقمدهاشنامضلاو

 ىمحالا ايلا بيذسملا (مقدنإ) عالتبالاماَردْزالاو عالتبالاٌةَسَدررلا لدقو اهيف

 !ٍ ناجل مأمو ىلاعت هلوقك دوش ىدعتا.عاعا دعفدب.ش نعم ىفانههم عر نوكتدقو :

 نا نت انس سهل 1 ا >ح



 اه (معل) > ملافرح « ىلزلا لصف

 ببودق تااقدذ هابى او * ىذر لان ل 5 تاق

 وس اناا تا او

 5ءع6ه

 انمرام سانا فون كني او رة تدو

 شنب ورع لاك دغولا قععنوكب و دعو ىعع ولاق عع ونه ن»؟ رس همعَز

 3 ومالا ورز «قيبصينأىد را ا ا و

 م ءراكدابعلا فاز ار را ىلع *« انتاوتكلك نان علو

 قاطلا دي رو لافرك ذلااولوقلا ىنعينوكتودعوولاك ىنععانه عزو

 قيلت موسبلاد ان اقحا#ي ءاوعزذلاهاكتإب وت قولا

 فو هراغلا ىفث دجى موق 5 يحارسانلا دوو يدم ناكنإ

 ق1 هريقىلا ُسْحَنلا لع افعل لوقين معمم هنالا ولات ىذلا ناك ناىئعملا

 مهد نم ىامو هذع كذا 5 رود مالو ىديعلا

 معز ناك أ قالها #* ىَرالبكلا تماضتف

 اوزامّلا ىف اهيلع اننا مع ريتا ةأرماوب منا 2 مجلالافو

 رستم هاش ظلا نءعنوكب و

 معلا بدك انزال اشر نب ادن اق دقاهرمك قد

 دسرحلأثيب ونامُدلا ىوسلمة<الة عم رهن برع تدب و نظاا ىوس لةحيال تبل اذهف

 لحم ملاهي ولخنبا ن نءاضيأ ىرينبا ىحيورسؤام ىلع اذ ىوسامو لوقلا ىوسل متحال
 9و

 لد معان رسفملا ضعي لأف ىت#> اوةعسن اثأادر 23 نذل رولان ةرقك ماس

 كأن بةممال ىو رهنأر ذو ىدعملا ةغبانلا تس ركدو ند ىفالاد معاه ئعلولاف بذكلا

 لوقت وهنإ لاق برعا الوقت ميلاد لاق سرس اورو سا نب ورع تباضبأ ذوَتْلَصل

 اهيلاد_عتمفلالادىأاهب عقاو ل_ءفم 3 را ِء ءز عماهو هتذو لاك ماكل و 5 5

 فورس نمافرع ل خدت نأالا اح زانت ادن ؤ تلت لوقنالو امئاههقادعٌتْعَرلوةتكن اىرالا

 ' دشن واح راجل اود: ىمواذك لعف هلودتل »لوقت ماهفتسالا

 انما الرد ن4 يعدد امكن لاك

 ليقوىديالاب طبمقاهتدسف كتي ىلا سغلاو ليال يقول و معرب ىتمو نظن ىفمانعمو ظ
 1 109007017527191 115 1 كم ب اج د بتاج بو راع ةض "



 اذهبوهْلا وعزم معزهوق
 اكعشنو لق بابنم ىنعملا

 يدعم هأ حابدملا 5

 حا رلالاقنامسشناهب تأ سانام ءربىلا موعزلا :

 رخ الالوقول:هوىربنبالاق |

 ٍموعَ وأ ماظعلا ةقا 5 كد رم كاراضقدا زحارلال اكو |

 ليقتمدالم أ رصئاجبأ كرا و 52 مموعزرا ىمدالا لا ف ايد: صلح دقوتا ُهَصلْلا ,غ

 اهلعج نك ٌهَعْرْلا ىهومصنلا ةريثكلا ىهو مصشلا :ليلقلا موُرلاو ديون وبال ىأم-اضنالف |

 ةتسمءاها َتْعْر ا اضب واهحاصلاولاف سانلااهاك ًااذا ىلا ىهو ةموعزملا ىهذمشلا ةيملقلا |

 اهمانسؤ نر ظاذا ةقانلاوأ صولا تأمهاوة الا مه.الكف مراكب مهيولاخ نسا لاق ْ

 لشكى أ ةماعّزو اعز معز همز ليفكللا ميع اا العجم كمْعْرَألاقيوامص |

 هبانأ أوىلاعت هنا لاهو نماضلا مراغلاو 17 || مع يعلو عراب لاو ىضةمنيدلا ثيدحلا فو !إ

 201 ةنيهر مذ هبلعهللاناوضر ىلع ثيدحهس:دو ل.ةكميانأ اوهانعماع.جحاولاق م معد

 مهنع ملكتملا مههسئز ليقو مه ندشو موس ةرموقلا بع 6 00 ١

 رعاشلا لاه ٌةماعر معَرِدوو ةساب رلاوةدايسلا هما زرلاوء امر عج اوم وه ردو ْ

 . ع .ٍء ل 6 5 0 ٍ
 هنيعحو ثارملا نمورثك 1و هل قالو عولشلاوأ عرتلا لقول ماعلا ٍ

 26 و

 مالغللةماعزلاوارثوو « 7 ا "الاد ادعربطت دل لوقو 1

 ثاريملا ل_ضفأ هناند رمغهرسفو فرشلاو ةسان رلاوع ا ا نارعالنرابرسل ١

 اعفشهلوقو ةئبالانودنءالا ىلا حال سلا اوعفدثارءلااومتقا اذا وناكخ مالح السلا دب ريللسقو

 عزاتيالفحالسا اوأ ةداسسلا ىهو ةماعلا ام ونيبتنالا طحلئثمرك ذلل ثاريملا ةمسقدي ربارتوو ||

 (معز) ملا فرح * ىازلال صف ١ ةرهي

 هم 2و وس وهكحس هم

 اموعّروأاقنالاًدصلْخُم د لي * اموو+لامهدعةدلبو

 دكر هتال بالم * هتلر مانو

-ٍ 232, 

 ه2 هو

9 

 امر سدا ىلعءاوللا تحت 3 همن . ارءاوللا عقراذا ىد

 ةما سمع

 وابكا عملا زا معرمع عطل كوز هلام مءزلاوهةصوصت ىغذامالغاا اهي ل ْ

 لوقيفهيلطأ |تاريغنم ىضرتعا نضارعالا نمار ان تاكت يكسلا نبا لاك ع مط« سبل ىأ ْ
 هس: ىلع عج رمت اهحأانا اومولتفا فدك مأ ,ىهلتةاانآو اهم ف يكف اهموق لتقأأا اواععلع || 6 . ع 5 هاش ص م3517 يس

 1 هاء )هذ

 معزه سيل تيبلا برواس #* اول كار 2 عهلع

 اديخيف عما تأ عوز خو تالق معرة وإن همعرأو ىلثمل عشب سل لعفادهللاةفاهلابما# ١ ب ا "م ا 92-36 ع 5 د 0 .

 مك



 64 (مغذ) ممافرح « ىازلالضف
/ 

 ا ارعز يخف ملا اهو و عمطم

 وم 10 00-3 © مم 7

 0 رمل هيفا 5 00 0 ردل
 ِِ ودهم 1 2 ع7 << 3ج 15 0 12 5و 5

 :ابطسستل داس رار ىار ءالاَن نعال عطس رالا توران ْ

 تيمكلا لاف ىذكلا معرلاو قداصلا ىعرلاو بذاكلا ىع لاو ىعلا مولا ١

 بذَكَلا ماو 60 ما امثستك امك ١ لاذ
2 

0 

 0 دْلاف و رافغسالاهحو ىلعىًاهنلان ارك ذمةهلوقو رواجا نسوا لق ا

 0 -ِ : 1 9س مه -|5
 ىحراسو هدءطم بكرة اح فن ءظلاو داب ىلا رعسملادا رأاذالحرلاناهانعماوعز لح رلا ةيطم ١

 ماعلا اودي تنال هدنسال تيد فاتر لاقياغاوةجاحلا لايليق وا ةيطملاب ١

 ا آلا ميعرةريغملاثي دحىو هل دس اد هناك امثددحلان .مدفغالبلا لبس ىلء نسل

0 

 بمص 9

 كيت لا ناميسن تو مك ةرغلاكو مهنرال مالك عملتو ا

 011 وم مرات م أ

 معانا نأالا ف حاوز #3 ع نمنوجبارسا تفا> دقو

 فار ءالا باد ذ؟مالكريغو مالكب بضغلا م 2 ٌ

 لكلو دسلؤلا" اا ىلع « اعتتالا لا
- 

 تخلل

 ىدعحلا تدب ىكؤرو ا عدلا فكك أو اا ةن انف ار 1 معارتلاو

 || اوعفر كا هذا د .داولاك اذا قاسكلا لاق قتلا ءانعماذهفمدةندقو اح قانا ا

 ْ يعام٠ .٠ ٠ ع 3 2 ع 0 وى هو :

 3 1 0 رس ل يا ولاك ١ ندوق نيود مر ا

 مضاا ه-راشوقةوطيبض ُ ١

 تامر 17 دادنأام هم بنو نك ا كن .اعناتاصف ْ

 : سبات

 اذكواذك 6 هلوقن مدص هرعءىلا هن ]صوت وهمالاك مامأم ا :ااهمدةيامدبثفهيراىضقي ْ

 ١ كرر األ أ هيلع كلا دس هن لغلاهرعصي سافنالا لكوم ا

 ا 1 (مغ :( ليككرلا ىععانعم ِء .ءزلا اوريثالان بالاك موطة سباع موكا وسانلا |
 ا

 ! لف ل
 / 0 3 كل اكناذا ٌلبرلام تارا ىحرتك لصالااذ- مزال ف مارد ١

 ا م لامعملا ديبعو افاد تو ةطَوخلفو بسا ٍ

 اذهب مكمتناو لصالابوه

 ىفو امهيف ىازلابو طمضلا
 قا ارلا سوماسقلا حرش

 لوالا لئهاهطءضوةئاثلا

 دعم هأ 5ك
 5 ل 32 3 0 عرلار ثلاقو بذكلا هتك وعرب رشلافو علينم 0 505 و با رجلا :

 نارا تالا

 هءععم ما



 (مقذ) ميلا فرح « ىازلا لصف 1
 يلو ١ 3 65 د 2-5

 ءاحالجر فصلابد ؤذوألافو امن هيلع نيضغاسص ىبص ىب اذا هنا أن هرود فصل

 ق قون نيب ةقان ىلعت ل

 لعلام .غراهاركذ مسمي / هاو ن هندي تاج وءاخ

 قخنيفح معلا انك بلاهارفذ مسوامغناواهتت حواهحايصاه عرب ممالا ل 5

 ديسللاق لصقل |

 احرك مهي قلب امرهخ ىلع * ايتام نريد بأ

 رهن نس 5 ردو مالكه عم ن )ناو بضغتلاوهفءا رام لام اوبيذهتلاءارئالكوربو

 ىنارعالا نبا نع عضومة سوءا رلاب لسقو ص ”اليمعرو ناسللا ىكمويعيل وا قيمت

 بغزىىذلات ملاىورو

 ينام ديدات وقلم فار نبط

 نم كردصفف ةنكيحألى أ: ران نتاج «(غ 39 تاعثةناو رى ءايلابةج رب وهو

 (ض) ةنيغَسو د 1 000 داق ىف عقو ديز وبأكلذوبغالومهوالو ك كلذ

 لا مسقدراهديسسنبا عال بالاك مازال موُعرلان ملعسفاامكَرلا يرعزالا

 نبللا برشةرثك كراون مفاو روكي لعق لاودحاو؛ ةلاومةراور و لامك

 7 هواه ىلا م 3 وهوهرشف طرف اذا نبللا نالفمكَرَْ لاقي دي ردنا مهلا !مألاو

 مقرا 8 1 77ه رمل عامل م -اءوق را ىره دولا هاناهتعلب أى أولا هّنكْرَأو هعلباقي نمعللا

 ”ماعطٍ وكلا ةرصنت امور ا زر االهناانغلبولاك رانلا له ءاعطموُقَرلاو ددسن ا هلكأ

 موقرلا فرعي هنو نقاندالمف تيد امرعيشل اذهنا لوجو لاسقفث درقدهفرعيم يالا

 ١ (:]ىاه ةيراجابل وجوب لاقفر قلالي هذا ةغلب موكل هش رفأ نم مملع مدقلح رلاقف

 لاعتو لراستدقلا نيف ةرخ الا فدجتانفوكاذ مفأ نولوقيو هنمنولكأب أياواعؤ مل قدزادبزوارغ

 نيطايشلاس و رهن“ اك اهعْلط ا لصأىف حرر هثاملااتف_صىلاقنىرخأ هنآ كلذ

 كرسشم نم تاعاجب ةروهشلاهذهركذبنقتفاف ىرعزالا نآرقلا ىف هنوُعللاٌةرَصّحلاو ىلاعت لاقو

 رك ل رلاقو اذيسفّر متي راد لاقفديزلابرقلا لك أ الم وكلا فرعنامل وجو لاق ةكم

 ىتللاانؤرلا انلعجامو ىلاعتهتتا لزئافرصشلا لك أترانلاو رصثرانلا ف نوكي فمك ن يسكر شملان م

 ناكورامثكلل ةنتفالاةركشلا هذهانلعجامو ىأنآرتا اىفةنوعلملاةرحشلا وسانللة تقالاّكايَرأ



 5 () _ملل1فرح ه ىثزلالصف

 لاق منا ماعط مولاة و !تازاسو نيرنصلا علك نيو وكي رك ,ل-و-وأ

 اتت لات ولا مارا دما مكفول مولاة مام نووي لش د رق رمشعمأب

 هحوأ د 0 اهيفنيطاسشللو لاق نط امشلا سو ردن اك اهعلط ملا لأ ىف ردك ةريصشاهما

 5.0 ب ع 352 5 رع هه ع

 ةنقانتفرع 22 ناو ججاانةفوصوما منال نطام_ثلاَسْو ردصقىف ا هْلَطَمْسين اا هدأ

 وهو «-جولا مق تالا نمير ضن اطيشلا نا ىناثلا اديبقذاك اذا ناطيشسأرهناك لاقمف

 درأن م ىل 0ا نيطايشلا شفا ىعسي ميمق تدن :نا تان فرعلاوذ

 ةريثك اهق يلد ةرئاعك اهلةسةرفَذاهللوشالا و و ةرولا ةريغضءاربغ بو يلا لاك تار رضا

 0 ماعط لكم وهلا وادح جبقاهقرو س ًاروءاضم ا هيرو لمخأ اهسرك ادب فرعض كر وافاو

 موُكلادلا ف ترانق .وورلا نمةرطق نأولرانلا ةفصفو اضي اهنعتوءاطلاةفكرلاو ىلعت نع

 ديد_ثلا مقالا مُّرلا نم ل رولا مط لصأى جر ةرصشا ما لا ةفدياقت ىف هللا فصوام

 كويك لفو ضال أك اود ف لا كح موقق ماللابموُلرلاو طرغملا برششلاو
 يوك واود كرار لجرلا م مك زوفو رعماك نا ىرهوداا ب رهن ؟ روج هلا

 ا "زٌأتنالاشالو لاك لمسلالاخب ةكراس ككل ا دقو رك - م لحرديزولأ مكر ىلع

 مك نلا نم ذو ماك لاك مولا ملا ةياللوم-َْمو هذ لعق لعءاجام لكَ لذك و

 بخ نال ورمل لجرلا دورنا ودحاو نعمل مو نالف مكن لاشي لك اوهو ساو
 دشنأوءا ارعالا نما ع نع ىلا ملاك تللاواههداورخ [ تاك اذا ولأ

 راج باركت د 5 رامون 26

 كحك 00 :رت,الاىأ ضرالا قم 0007 «يهديستنأو

 ُض 1 11 افريما تك زلاسق» كا ءالا نادر ِ كد ل 1 اوه توقعي اكو

 1 لا ىرهولا مالزَ عجاوهيلعش شيرالىذلا حدا راو 0 06 ةناانف ةسوكوم

 رعاشلا لاك حدقلاكي ردكلاب

 محال ل ؛!كارب سبل 0# راك مالعاهيساقن تاب

 |اهبن وم -ةةسيةءلهاطلا لهأ ناك جلا ماهمسلا ىهو مالزالا عماد كانلابع ذب لزلا كادكو لاك

 ةمرلاوذ لاف اهذو زيل مذا او اهرادآ ىلا ل روهنماو هاوسحدقلا رو
 شه ا”

 هم
 رقاذلأ امر دقرءاسرأك 03 ةعيقوتا ارت نع ىصخلا ضغت

4 

 ( رسشع سهاخ برعلا ناسأ 0 ؟١1

 ماكزلاه لاةيوهففورعملا

 وهاد هةعيقوتارم<هلوق

 طبضلاو ظالا ف باوصلا
 فيرحدقرةدامىفمدقنامو

 مىويمعم ها



 12 ملا فرح * ىازلا لدذ 5

 هد - ه2 71 6-0-5 3مل -- 5, 1

 ةدعطق ىأرخلاتلَرَو اهتوسواودورح نملواعملاورفانملا تدخادقىا ىرلابريهبلا ىخ هس

 لدم فوز نمذخأ كذب املك ليقوهلردبعل اوه ا ىتسرال هتلصاو

 0 4يب ةرامجلاد >-ًااموةملز ةلوماَصَعو هتعنصو هدكد جاو رط طاذا سب نقلا و

 روك ذم ماسةتدالا هللا هجر ىرهزالالاك ق_-فيكلذمال زآلااوب : ارا نيزعلا لب زتتلا

 تكرس لدغ: الَولعفاو نم ارا تر نسق ٌشرقل تناك مالُرآلاوهعضومىف

 الل ل ااكتتوازفسمل ةيردارأ ا ذافاتيلاُكدلَس أري موعن قتلا ق معو اق وسو

 4 رخناوهلع مزعام ىلع ىذه مالا حد رخاذافه.لارظنيو هج .رضفاكر ل رخ أ لاقف

 ماسقتسالادا ارأ اذاف بارق ىفامهعض اةكرس رلاعمناك اسعر وهدارأانعدعق ىهنل حن

 : ىرعشالا لونا اعدك اب اهدناج 3

 ما ا مق ىلع ضيغبالو هان هبت ع ناربطلا ري

 00 3 اممستقم هازال اة لاو

 هلوقف تكسلا نبا لاك وانمد حمد 1 0 زيتالفانب سعلاتيو أ ع رس وأ انام زل بهلوق

 بنذلارمصةلالزكاو حايراه دحاو ماظعلادورُقلا ميا رلالاك * م ال داير ءاهتأك ةليجتاولا

 2 او ريغصلا حقلي هبش فيولا علا لاجرل]'شرلفاو هديل

 ةأرماو زل الل لينرطم انبالو ولاد ارمللو ةفرهلا فيفخ ناك اذا ل->رلالاقي و قاتلا
 م6 س51

 كرو ىئابعللا ن 301 از دءلاوءاولاوو كلذاه مرح ركصق “اس مءاذغ ل !ر (وةددقم لثمةر 1م

 01 ا لشلا ينكز ةناكءاتسم لنقول ءودحو دعاكم ةىأ دليل 5

 اذهلاقيد علا ٌدقدقىأحاصعلا ىف وهمالا فكلذكوةرك_:لا كلذ لاقي لاق ىقايعللا ن 2

 مكاو هئالقدءاطع كرو ليلة لَم ءاطعو احسك لذ لك ىءدل.قو اوذحوا كى أ ىف اردبعلا

 ةقاعم ةٌدهْدلَرلاوءاذغلا' دارت ورمل ىلارعالا نبا رعصقتلا لجرلا

 * ' كرك مالغا ساقي تان« نقلا 0 وهز ر ىهذنذالا ىف تناك اذافةاشلا لح ىف

 نذالا فتناك اذا هناَنَد ناهلوط اا ةقلعتماهقواحىف ىزعمللب وكت د لا ثنللا لاقو

 مولا و ذالا فرط عوطقللا لاو هنممرو التالت أول أت عنلاون ونلاهعَر ىهف

 ةاشواهنم ماركا. كلذ لءاغباغاوديبعوبألاق رو امك كلرتخو هنا عطقت ىذلا لبالا نم
 مالزاوهفن اهلا مزوه_هطقىانالذس ارن الفم دزا لمثنئا مزارك ذااوءاغزل_ثءالز 1 ع .وغ 000 هاو 00 0 2007 0 0 ) ىو<



 1 عار 5 نءةريخالا فلل داو الاوادم[ تينا ماسلا اهل تاهو ةرقبلا

 انامل ارقد لو سيدو ملا مالا ورقبلا قالطأ م لميس عااد

 هَحَز "الا مّدَقلا ت لاك 0 الز ضرالا ىلعّنزَب 0

 شنخالا لاق قب حذلاوهوراهدحاو حادا هنت طقريثكلاة حز الا ١

 ىهو مالزالا ةءاورفو انكر نحر افتقار 7 ه ةرعبلا ثىيدع قو رويمالرألا دحاو

 آ كانا ١ رفسدارأ اذاف هلعاعوق |جعضل مسك :مىل_رلا ناك هيلدلكالا ف تنك ىلا قاتلا

 هنع فك ريل مار داس عقد مالا رخنافانزاهنم جرخاف دبل تخدم أو ١

 || االّلا هيقلعتملاوهزيقورَملاديدشلا لءقوديد_كلارهدلا لقو رهدلا دكا لْرألاوهلءقيإلو

 لطخالا لاعت ل ةعبامتيةظومانملانالٌك لذ. ىع بو ةعي لاهو اانكلو

 عذَحلا ملا هيلع ولأ« ةازاكمكنم نك الورش

 زال ل رن رن ماهذخ هي ةطونماناذلناءانعف تونا نف عدل اَعرالاَو دو

 ساد م نب ساب ءلاقو ىرب نتا لاق اهّتنخدارأ

 عددا [زالاالاةلوك هل نما# هوا كلىراأا

 نبأ نبهّللا عنب بعك نها اشاش ىلالهاوقب ى اعاد ركل لت سلا ليقولاف

 لاك دلرملع لالا ولع ولا عدشا ردا لدأو بالك

 مدخلا زاةمور 2 الايبان ونار

 لا ىلعرهدأا ت اثودي رامتاو ادب ناد ىهفّنساهل طقسبالءاملتاو لوعولا نر ذدقو
 | تافوٌوأ كلذ لات, رهدلا كله ىأ عدم ميال وعدل ملزآلا هيىدوأ اولاقوةدسحاو

 ىلءريغتيال لاح ىلع قادر هدلا نأ هانعموا دنأ ]هين ا 1 الأ ل 0 الادمن ١ اللاقيوهنمسي و

 ءانالا رو عارتنءامهالكروة صلات |لمقو 58 2 رالاءاملذرلاو نبال عداد يس لوط

 (ِ «مولزملا بتلك ةيباحه لاقو هنأ لماذا مو موهف ضوملا تو :- لأ ن عدهم الم

 2 لاو لراهد-او راولا مالزالاورعونأ

 فوات ادراك لامدانربو قلاح سر فمال لا 0

 هدامالاو سيعمل رتل * 000 * عيب تيد
 مو

 ضيق ْلّز لم !قواق فص فاالا فد كل "اك مالا اهلدع ل يقو افيفختتز :يهلا فذ شتم الزا



 لصالاب ابن اذك )2

 نا ههاحت هسشن ماهي و

 تدح و

 5 سو 5 و 2 هى ع هو 0 4 وز 721-

 لاقاواترا اماَمدْزا موقلا م الراوناععا مالزومازو « يقف توملادل سصرعكىا توملانيعااو

 . ١ ثا عمو 9

 ييايتزخما وهل.ةوىذاملاهاذلا مارا اوم الزافرومالااولتحاو يب حبامتلا

 أك م”الزاف تّدعبدق ىلا تاكم »ع مهنمةخانملا فافْح ضر 0 لاق

 راها الراو واحيان شيئا ذا ل اللاَع د ؛ واهريس ف تعفترا ل. هناجر هامل

 نانا ىلعتولا ضارتعا هال و 2 الراو سضتنا وشل

 مقلم 3 عب ب كلا مول رح موقزلاوتاغلا ضعت موقلطلا موقازلا (متان)

 يلارعالا نبا لاق م ١| ىلكلا نم ريل جبج مسونمو 00 م ىمصالا اهعلب

 هولا نبا نعام اف وامل أر كر ديا عاسنالاةِمقأَر || ىربنبا هموط رسل بغل

 دشنأو فيغلل مه را ىراممالا بالاك رعيرسلا مه ]يا (مهلن)

 1 ناوي مرمر 3 : مهتاكنيذلاَنيسهل لا نم

 قل عجب ىذلا لبح امام 0 اعخلا ا زلاوهدشم 00 622

 | ١ تراي ةفانلا ترا وقت مامزلا نمل هنزل ثيل مامز ال ة1رت ب بمرتب

 قدشيىذلا طيشللا مام هزااىرهولا ماع هزلاهيلعتةلعا ذاريعبلا ٌتَعَر لرد_تمم مرا تمكسلا

 ١ ميسا ارامل طوب جية رجول فرط وحتي مىقانتلاقزئإلا

 ٌدايعتاكامدارأ مالسالا مازحا ؛مةيزالذيند نرش مات ولكألا تك لْوَم وق

 دالة قانا مامزكم كدا زهسق له و كالا رن أوه وفؤنالا مز زر نم هيول شي ليثا ارسا ىو

 رعاشلالوقوهب

 اينزاقوسيناَراَج « ابكتيأر دقو ابك
 انَحْرملاقمىلاتق 5 اهدنا هما همطاخ

 مودا قمت مارعشلا قءاجاكنينكاس !|عامتجالةرو رضةزمهلا كر اهمازدارأ

 ةيمعتللا فحمل ترد الدد كلاما

 مام رب ىَضَعلا لع لادا 3 هيأنر ار رام استيل

 باعسلااذ هات رلا ناك تح شوج نبا هيا هفرصوَباصملا عب رلاَكلمتدارثأنا

 ةلكيلا )0 هتكتْملاذاامنالاهُو ايوا عشس لاسر يوه اس اور اساور ةرتسجل

 - ما

 نا

 8, ةالراواعا رساوأو كامرا يلام "الرا ىرهوملا ةةلهتب نوت طنا ءالذاو 00

 عون



 ااا (ممذ) ملأ قرح 3 ىارلا لحق

 سلو تاهللا نم ام_هريغواب راغوأف رش بهدف ىذغلا له ءاقلتريسغىلا فرد نا

 42 لاوس ف ورغملا مامز زا ا لانا مامز اان مرضألا بلا مامز كانه

 لسا ذخأي بئذلاومعفرامردسأر مروح ن مهرس ًرعفرا ذا هفئايربعبلا مرو مسرغ

 لاقي اعفا ارىافل | رفا وهسأ ًاراهياعفا ارىأأمأ راهب بهذب و اهلمسيف

 هيلاهتءاذاهملاةىشل !مدزالاقيو اهءبهذف هل مَدْزادق لاقيو ىءعاهمدزاو نيئالااهنر

 دشنأو ريسلاف مدقتاذال يق را مرمرد :ومدَعَدلا نم لءف مولا دسسعوت وأ

 مدراو ماذو مرو مازوهفربكسو مشا هناي جرلامَّرو * ازاي فنالابمرنأو أ رصخلا نأ ٠
 وعو مك«:

 ييعاباس اود همهفولان مش ىأ مز موقوربكتاذا هلك

 )مود م جت دو سه يبقوع ايم ياللا 3 2 2--

 هياتم #ذ مجرم ىرمسودتافرم *ىذ 3ع معدفز ءناكراتخديذا

 و 2

 عقادكأ م كا 20 املا هلا النبأ ثددملافقو هنود

0 
 دقت هفناب مرو حزم أ از لج ردوبسفت ىف ىنرالالاقو ريك لا مرلاوم- اء ليقول هسأر

 ههامتو كلاس ىأاذكو اذكتناك امهتم 2 ءرىه-و ىذااوالاولاق 5 داتا مر لاكي 0

 ىلامعللا ن نر زوال بدك مردالف هنااا ليفي افا

 مالا ةئ كك هر د نمىرادو برا ةمىأددسومأ ن6 زمصأ , م لاقياك دصق ىألمقو

 نع ىح لالهلاءهسأ ا ل در !و قانا ىلايل نمل مبا 5 عامل َنَع عفترملا نسما

 هيغوأ ماو خلاةولاق يود دساف] دل رح فانا لالمل مثالا ببذل باعث

 مين الافاهل ”ااعاك ةهالااق رانا رجلا طق أدق
 9 ثم ء ود

 نطاَرتهصو مزلاو عطوممم هزاواشر ٍض ارمشلارخاآف ل داهلابلآ الا نم ضطئامنا

 هربدت ب 0 قى ةفشااال و تاسال ان ولم تسال توي دوك هو لك الادنع ولعلا

 هو

+: نانتسملا نوني سرا وومد ءاهضعنم يشمفاهقواحو اهعشاسحف
 اذا لعل مرو 

 فومهلك ًدنعسوجلا مالك همر مزمزلا ىرهوذلا لاق هققمطموهو لك الادنعمالاك آ]|فاكن

 مالكوهلاق ةم هدرا نع تت وانس هولا ىعأ قلاع دس ىلا بنتك هذعهللا ىذر رعثيدح

 فاسأ هب ءلزتا قالا كشعب ىذلاو مش نبثابقشي د>قو (ىنتوط مهلك ًادنع هنولوش

 قوس ا مصوام 0 م اموصس

 سرها ناملصلا لو- مهلنمأ موو سه داك زبون ةنومزل اتت رتل مزنالو

 م

 مرمر لصاو ما سره بالو ىذا لوع موك ل زلل الكم نرضي كرك | لضفأ أنمتاملصلاو

 ىف هردص ضخ نأ هلوق

 ماسالا

 قدعلىوشلابدخ »*

 - كالا



 هثماوو لصالابا دكه

 هأ تن ًاراذك هضنامههاح

 (مز) ملا فرع « ىازلالصف 13
 ”هدلم نس

 0-0 رتل هايل نايل رئت ل ةراغيقو ىلا نوس

 - جم مسح د - ه- 5 <

 مزامزلا ىددعرلادهك اده د مصالغلاو رحسلا نيبدهي

 ورسو 8 5 0 0 35 1 " هس

 ارطممهتتاوانوص همسحاو»ىلقو يت ا يو دءرلا ٌتوصةمّرمَرلاو

 | ولا زترا رجا زبامت هذي ولعيإلامدعرلان همم ةقينسو لاق

 رك يسو
 عزمزم سرفودسعوبأ كلَدْنعُشب رعب انزل ن نم ماظعلاو فيعض وسامي دوفسعلاو وددأ

 ظ ىلذهلارطصونأ لاك اهبولتاوصأر انلامزامّروهف رعب نك اذا هنوصق

 ةياؤر الاه زيزي تاو ف لدلابن افي رعى برعلاو# بصاشرانلا ندداوتم رام # ظ

 ةعاججارسسكلا ةمرّسزلاوٌت ردع الا ترمز 0 بوضدسالا مرو »* اهيزيزمبنبلا مست 3#

 2 ةملا تناك امدعاجلا ىه لقول الاوسانلا ٠ نماهوو نوسجللا ى م لم قو ساملا ند
 ص .. ل

 | ىلعفيزم امهدحال لءبجلواعيجبامهتبث ادقىمدالانال كاب هبا او

 د مصرس عدس 3ع شدح لكنه »* 0 م قت

 سرب رشف * مالا حاَلاراوراحو
 ظ 2 مكتبا

| 

ْ 

 هبشو ىلا بارحع الغ »+ ان دفلستا »* 0

- 
 وه ىسود 51 ”ه9و-2

 اهمزمرو مباع #2 يكرم معهصرق

 ظ ملادا لبالا نم ةعاسما زل ةعاسملا ميزو ملا نلباوأ عابسلا نمتعطقا همز مزلاو

 يلغي كب

 و ومء9 م قو

 مردلااهيزمزتكتلو « هتاركب نم ضان لعي
 ءامو هراكلا الجاموس » رغاشلا لاهو روجرتا لمشم عوزمرلبالان مةناملاقب و

 ذهول 3 6 22-2 ب وءهس دو الءهر

 ا ع 0 ل

 500 6. 9 8 2 هم 9 2

 0 مسا 50 8 56 ءاورلا قس ةعامش ةنونضم ةموتكم

 ىلا د ج2 2كم ك2 -

 منو بذعلاو لاني نك اذامزكزومزاورو مازمزو مو مزءاملاسقيو نلطملا ب_.ءةريقح كج دودعملا نال كلذو

 هيوم م هأ ىزاكر شع

 ميدرد

 003101 نيه يبي يي

00 



 ا 1 ٠ 3 م يه 5 34 2 5 .٠

 لدالانوهاذك ثكمعلا هلوق ثكسعلا ما مرلاهن ولاخنءالاكو لاق مزامزودازوزاز هلا نع مارب وهب ولخنبان وو

 ههءيععصم هما هررحو دشن الداعر

 2-2 ممم 8 0 م ٍ مد

 قودص علا مامر فيصاا نم 2 ناوبح قرف قرغلاب هلد أ قس

 تا ا حا

 هد هودد دك هود

 رعءاشل ىربنبادشنأ م سو ع

 هم 2 2 ه2

 الطيعوام زهر ىعدعت ىهف 35 البد تاعَسعت ىراتُتت

 ا تلا

2 00 

 هزل عقال *مزنعر نه دابجناك

 عار 8 :طيلختا لكم 2 زرع ىلع نيسعت رو ىثعالالاكو

 ىلع فوطعم هنأ الف ب بصلات هرطلو لاف نم هر نال ةيوقعالا اهأوه ناك :املود

 0 ال قو * امصااالا كلذ ناك امو وهو ولبيق تدب ىف بوند

 ندع سرب ' افرك للاب 2 رن كرز لت لف و عالادب اورىقهو5 ٠ هرطدلا| ضد>ن همؤلاق

 ؟ورهس ين هس 99 ود

 هتلكد دود 0 حو ا 0-5 دلل ىبيذ تارت نب سوأتدب ل داو كللام

 2ة-8 هم جدخ ضرءاعو د 1 هموم وو هدم قت وم

 رشتناامفار ط أت ددرو هّدعجلا ذاك رك هن رمد رمد ؤ همز مز هلم هرو هدهد هترص>وةلكود

 قود انزل نال اقتودمصشلاناملت ناتندَنذالااَمَعَر 2( هتك "07

 ام ادعؤ فول اف قطط قو 000 لا ءافرحو ءالعأ عصف ل وألاو هاني

 لبالا نمْمرملاو ءركلا رم ار لاقي وسرد كر وهيدا عطقت ىذل ماو ملا همفرح

 هانعزوف وقل اامْعرو هلوق

 نونلا نوكسو ىازلا مذ مساةمسلا كلت مسد مل اًواهتمماركلل اء كلذ لع_نياماود مع والاف تذالاف ةرط عوطتلا
 سوماقلا ىذتقمو ىناثلا ىف يس اش 20 5

 1 هددت مأ ىات ازلا خو اةلعم كرس م 'ئىثنذالا نمو تين اوهو ا :رمرجالا تدننتااك
00 

 اذكتاشللا 1 . دانه عطق ى 20 ءْرلاىردوملا اهلثئاضُملاونذالا نمةعطقلا كاتنيبتنأودو ةعزلااهئثدو

 وذ ه هالاو لوو

 هررحو لصالاب
 ارو عرقا و رم عرأو مر يعجل ايلا الانمماركلا, كلذ لعفيامئاواقلعم كرتيفريعبلا |

 هكء«د |
 ا مولا ةنئاضلا تانفلاع د ددع قو النا فا نوكي ىذلا را فةغلَلا اود 0 نمو

 قدنعلا لاه ْنن لعمل لاق ءمللاىفكلذنوكدامغاو اهلَدَعَرالْنأضلا نال عر كلا ىهودسرلا

 تاهو دك نا ىف هاج -- ىدءهو و

 مز ىو هونغ حو * اناقص س هدة تءاجو

 2م

 ّ ريلكلا َبْضَساَمَباَظا « عار ر 20 وف 2

 مسا رمل لاسقي وليالاراغ و مدل ل قو هقتاح فنان 97 ىذلامين :ولاولامملارامخةعلدلا و



 نوكسف مضي لالا ىف

 َّق ةوهأ دكمدالم ىمس د وق

 هءصم ما ةررولصالا

 (غذ) .١ ملافرح ه ىازلالصف 3
 هوز <

 ملا! نم ميش ماعم 3 دال نم هموف دج مضاف رهرلوقو لذ

 لق اوس بارع عمال ضل لطالما با اننموههديس ال اك

 هلوقو هسفنىلاْئثا|ةفاضا نمدن ”اكهمل همست را لافانمةديعوأءاوروعجبا لع ةفسلا

 3ع ته اع وةاشلا كرو مو ا ا ,ال لاب مومنومل قرر كل ذدعب ل نا

 روم ن رمد لاق كلن لاذ تعنلاو زاسعلا «مهضعب ص خواتي تحت هقأ

 6-1 اني نامعتلااخأءاسعسلا ءامزب دشن ودول اودهد ىلشيتلا

 هم و 2 هو3 مام هام د 39

 ادع ”زهزاج اياسيت تهشأو »+ موكمتو امس يت ر

 55 ًراندبىدثعاناف 5 اهيعوا َنامعْتلاَو 0 3

 زل نةروثبلا مسافات ابرار ألبا اب ف ضهيمالك نمولاق

 ليكولااضيأ من: رلا كرولا داو م :لاوهد الم ىمست قا ىفكملدحما ةمعللااضيأ ا اونذالا نم
 01 5 يي ل 2 5 يم

 قرواهل نذالا زر لكش ىلع تش هيله سهشرت ةعرلاو ةاسشلا ةعزامئاك اهل قروالةرحم ةعزلاو

 - : 0 عاما 7 ب 4
 اها ظفح االولاق ةاورلا نمةعاج اهرث ددل5 هلق ه-فغزلا ةف.شحوآلافو تايئلارشنمىهو

 و 7 0 022 2 929- 0

 لدقو هلّدعبات ةقاعتم ه.ةطونم ياللا نال ل.قو اناليلا .قلعملارهدلا عدلا مترالاو ةفصمهنع

 تي عدلا رآلا هيىدو ألاقيو مز ةجرتىف كلذةماعمدبةتدقو ٌرااديد كلاوه

 ىدأا داو ةمالعلا علا لصأو 5 هكر قا وهونورقلا ٌىفأ 35 ايا ا

 قااوقرونموأ لا هنودامعدسيىأ »* 1 ةللا ونت كرك الككلو 001 لاك دلا جما

 جدا "لة دا مرعللال , الا نم مران لطابل ااراغصعاوعا نزل

 موقلا,وصأملا دل ميرا "ار ماا دييجو عراب الا قومةلاومفئدلامأو

 ناتةلعملا نانسعرلاوا ع ء”هرفادلا ونا تلال زتفلا فرغ عن 6 لا لب قوم- - مم س دلو

 هد عم”سدو # ءءال 2 ادهو مدور

 وه قامعللا لاكو ليلا دكاكين ود ودغز وهل 0 .لاوغو ىزعملا قولد دع

 ه.و7 وه عيدرو ةدمم ه همك سوو

 هسبلا جاتحال مهم س ءأموقىف كلل زلوم لادا "اع |صور هفوة هكا زنا

 عى مد د

 ناسحلوق نمو قرم هين هلكذ

 درقلاحَدَقلا بك الان طا * مياهبلا 1 ل او
 ردع د

 ىلهاح ىعيتلا يطل ىربنبادشنأو

 عراك آلا عدآلا ضرعىفدي زا 03 دايز هع

 تدحو

 ١ درج رهو وحتع



 "6 (مهن) ١ ميما قرح #3 ىازلا لصق

 ش0 كل ردرملا كمال قر ناك كانت تدل اذنه قري ا/روص سلاح دعو

 ىلا ىدلاوهلا م برا امر كلذد- بلع ىلا هن هاوق نس ابعنب الآس فانا رب يو

 تدان نافاس زوق تءسامأ

 عراك آلا دآلا ضرع فدي زاك * ةدانز زجر

 مالسلاام يلع ةمطافو لتي دح وبلا فلا اوه اضيأ |ثيدحلاقدروو
 10 9 م وظ د ه3 تامر و

 : عولرب قب ند نط مز  ىرهوملا ع هيرب جن ءناذطا م 2 و منرو 5 ميناس ما 5

 ”ىئايْئشلا بوش مولا لاو

 8ع ة«ثوريبو * ودمدع 9 56 دال و هدر 3

 امزاوادعوعدتةمو د * ايتوويعسملا

 كتل ناسا الاو عبيد تراوس اهأر ءالانبا لاقو

 بنود 00 »* 0 شرى عمل

 ا وطملا دي رانا لبلاك ةالوعبلا هيك لرب نه لود

 ٍْ ف وز 3 هز امي مط رٌدموعرلا نإ كل امكن : معتش)

 5 ىديْتَمحَر كلوقرد_هءكبر لاي م مرد رلامضلاب هب ةموا "راىرهوملا

 ا ازرار كام وطاف حوجاثيدحفو نيعسلا مه اود ىأةمعتز ىهف ةموغنلا

 ةشقتملا عرلا منقل وارى أدم اوكري داو دمج : نان ضرالاندارأ مهر

 ناز هلا دنع قو لا ىرهزالا لاق شحولا» 3 لم ور تيفناك اذاامءز ىمس مدشلاو

 نكس كدموأ عم 0 هئاروأ عملة هارون رةدارت

 ايلا اي هوك 5ك 6 < َّ 4 7

 ا ةودح نوذدحو قل داق اتلاف اهلةموهزالفراممالا كسامأو راصلا كم

 9 وورود كيم
 مب سإ سا ا م|إ 6م

 لاق و ةمعات مقل ىعع ةمدعت مدعو

 و26 ءد 3

 - ىو رفة مهزهيمهز اع #* جيلا اكلذنم يل ا
0 

 ٌةَمْعرلاوءاهلا انما تدقاع 5 ىو ر ودحر هيجيراالأ 5 تيكسلان بأ اورو ىرهزالا لاق

٠.7 0 

 ىربئالاق د انورشللا لكلا مهزوت د لن تلك فصد مكلاوأ لاق مهشلا مضلاب

 فدو انمناو ىرهو ارك ذك اءلك فدلولاف هس ا لقكحاا مصثرت ذ دّدىأ

 0 هليقواشحتو قلة ب نما دئاض

 13و يول حا ج36 199995



 (مده):.: ميلا فرح « قازلا لصف ا
 خي حس سس ؟ٍبتاباا__تا؟ت؟ا(آ؟”ت؟آاا(ا”“”اتتاتتسسسعمسم7نلول/

 و د ء< دود يعاب 5 8 .٠ د 3 ةانك

 ند شحولا مهم مهزلاو مهزلاو ليجناو ماعنلا مشهي ممضعب صخو مهز نروسلل لاقي اذه نمو

 ده 20 ٌءو 5 ٠ 5 و 7

 ريحاامل ُكَدولاو شحولان 5 مرا الالم شرا لدقو 0م درا بغ

 ته و همس

 مدهشلا ةحأ ارامفتراص همر هدام ته هربغو مسلك ضرالاتتدنأ أانلسدلاو
 مسد حج

 لاك مزال عملا رع ليد :رط قارعيف ىذلا م 8 اباديغ انا مسن قار :لاو

 2" مهزلا ها ازلااهتموَنوُمَحلا اهند «* اه هرباودأن 7 ائادياقلا رشز

 ديعسو أ لاملاو ربدلانياهف تحت نمدارلا نم رضيعا ملام 3 3 ًووظعلاو زو

 ةانادملاو يرق همه 11و ويانس نبا وقلم اومك و فاعلا همها مامنه لاقي

 اهنمبرقدوةعلا ذه ن مفرغ نينو يعي رالا مرو ذو ارشلاو عسا رسعلا 3

 نان الفّتوهررداوتلا قواهمهاز ازونيعب رالا + - از فارعالا نيااهغلس ا كواهان اد ليقواهانادو

 سرفهنموبد.داكنال هللا طولا ةسهارملاو مها نه م لور عوبأ«:عهترجز ىأ ا ذكواذك

 ع < 5
 ورود شنأو اماه مكروها سهازدقو هم هبلايتحاذا

 ماها ليلق ىلأتلا قبال * ماكس رد قلكلا لدور م ماهيب تاهت

 10 و نسل لام يا لاو لا 00000 هنمود.داكم ال ىأ

 امزالما ل ناك ادي د#ع امهازم اهلائسمأ ىوتلا برع

 ورعوب اد شنو انههقراغملا مها

 1 قضم البصق حاكتلا دنع * هفن هشن أمها فاوهسان تاج

 قمهلاثمأن مو ىانرلا ن نعباك مساناهزونامْزو رمت نيد ننام ع ماو

 ءاج مث مهعم لكأ افا 11 ةسدار ولسا لوريال موف د الناقلة لا فاكتب ل

 ءاَدَعْلا ىلا ديل -رلل الثمبرمضي لئقو كطح َّنذخأو تلك ًاقعأف ومعط لاق فكلذ دعب

 تلطيلجرلالْيَا اذه ُنَرْضيَ ةوثك نبا لاكو ناعم ناكاذآ امر لجرولاق ناعشوهو

 ب اي فاست دنت ساناويظلفا ”الذو همم هدصأ ذخأد قو ءىش |

 دى م هد ةء دم

 مدهرو مدهزلا (مدصنإ ناعضومنامهزو ماهزواذ روزا بحاصءللاقف ناحل

 ١ هي وموعد هى 6<

 نسر مسا م مدهزو تقر ناتو مكهرو لجرلا ىممدي و ىزابلا رفاقي وشمل

 رباحة نبا لوقت همقو ليون ميس |سرغا مسا مدهرىرب نبا لاك مدمر سواه دلع هيراقو

 ءوم 8 يي ا 2 و م . 5

 مدعزسرافنبانااولعتلا » ىنورسستدإب شامه لوقأ
 0_0 لا 5252155150 خب ب ب_ب_يب_يراااااةا00000 0 0 0 اة

 تامدهزللاو



 ١ (عل)  متلافرح « ىازلالصف

 نب بهو نزحاَتا نسيم هلضراللا كتل نب وت سعى ف ناوخأنامدهنزلاو

 89 < -- هو

 ناذللاا سهو ضيفي سبعة نس ثر لا نينزام ندع نت ةسحاورز روع

 اهومقو ىذا كر اوذلام هلام 1 لس مو ةراوز 3 خا اكردأ

 همو 2

 يعرب سقل وق

 -9609 هر

 2 اركللانىز هعرللات م 5 وسار نامه نار

 نبىلع لاقو ءزتباشا دعوت لاك امد فىرب الات 17 مدهّرامهةدسعو لاك

 ىثعالا لام ةمّرملا ل ئمتوصلا همر هدا (معن) دسالاءامسأ نمموهرو نزحانبا ةزج

1 

 06: نئن لكن م عمتحلا ع ورلاو تاماذا لجرلاماز ىارعالا نبا (( موز )ب نّلاك مزعردل
 لبالاتعز و و اهوكثو رس َةسن | اهرثك أ أوثالثلاو تاريعبلااهلقأ لب الا نمةعطقلاةسعزلا

 لاك اميز تراصفتقرفت او

 اق <

 اعز أ ةراكلا اهم 3 امو مئاعب توصأو

 س8 هم 5 مم دءؤاك د

 رش لاق ندد ناكمف 6 سلق 0 زم و

 م

 مزاه+ وعما اوقىلع * اهئاو عوفرم هن تيلوعدق

 6 2 هبولاخ نبا لاتو لاك ع زياد رك رعاشا|لوقه-موىربنالاق

 ةغاتلادشنأ آوقدض

 انيزالْرم عا رات ىذب ل ةدحاوملاباَتالَثْتَت

 نسابلاهتءقرف هرعمد :ةدارألمقو تان 0 رشم ًانيزالزتمةغيانلال 8 انيزراَصََ و

 معللا ىف لصق اريسلا لاك زامل ىذولاةدسحا وتر قب رشا مايألاءل ثالث دارأ و

 1 مساوهلاق *عذ عزئدتسشافب روس ناوأاذه #* ابطا ةطشفو هراعتساف

 ريش زب بع دمصق وف ردع ءادنلافرحو ودعلااه ماب اهب .طاخع وهو

 لي كلاس 0 28 1 ايجات نكرم تار

 , ئحارلا ءاهاباو لات ينحني سرف 1 ا ِ ا 0 دلل لا
 ةلنكذ لمضسفهراتع || 77 ا د

 سوماقلا ف ىذلاو ل دالا
 ل 20

 ىد نبأ وعر ال رارعو ةقرغتم ىأ زل زانج تروا ميطاخعي ”ك ةراسغلابزلاوةق ةرسفتم او

 ثنأتلاوةف 500 الس رف مسا عز ىرهوللا * نعت ادا كرا ذهءهاوعب

 و م هس

 مجزاريعي تعمسىذلارعش لاق وعرب ىذلاوهو مكاو ع راربعب رجالا هس .دملا ليج ميزالاو



 ' (معس) 0 ميلا فرخ « .نيسلاوىازلا لصف» 1/6

 ةسفورعم متى ةغاىهو اهجءاملا لس ودتالا مَحّرلاو مرَألا نيب سدلو لاك مب او ىازلا

 املاعناكوٌىَمَدهارفعج وبا ند_كنأو لاك
 0 ع هس 500

 لوبصي فيكردهلافضعمو »* هيام !كباب# ميجا لك نم

 مفلارصت نمام عج رختنالءاملا ناكم بدلا لعبت برعلاو م.هلاوبألاق مجرألنمكوديو
 لاك ليللان حلا توصي زيزلا ىبارعالا نبا نيكل انيب ىذلا مغلق رخوءاو-هلا مفلار حشو 0 4 هع 5 1 1 1

 مب ةنيعت بامان ومهبعنيع ةبدعلا نيعلل لاقي بيذهتلا

 مور ةمرزؤ ” و

 | ةماسواماس ماس اهن<تملس 01111 ممسو ىذا مس - (مأس) : 2 ”يلمهملانيسلا لصف 5

 لاق ازاى مابا هللاناتد دخلا فو ا دوو موصل جروس .لكواحا 6

 ثيدخفو رصصلا وللا ةم ليما ولج تملا دب اورلاوه اوس ةوقزنماذهوالانب

 هوركملاو ىلا عانأن موا فلدنعم وام هنأىأتما اًسالورفالة مال 1ك يور عررما

3 720 

 ىنلا ىلعا ول ددوهلان اة شئاعئي دحفو ىيحت ىل_ه5ىنم رص خبال ى ارضا اودربلاو 5

 ريثالا نبا لاق ةنعللاو+مأَداو ماسلا كيلة شناعتلاقف كاع اولاقف .وهماعهلنا ىلص

 زمهلا كرتهبقروهشملاو مكتب دنوماشت مكتاءانعيو ماسلا نمازوم هم ةباور قءاجاذكه

 انهللاسقي ةريصش سم مساس (مسأسإ) لعأهشاو هعضومىفر وك ذمودو توملاهينونعيو
 ودوم )م#و 5

 مدهالا مهلا ىرخزملا 0مم هرك ذنسوزومهمريغماسلاوهمتاحون لاك زي زيشلا
 ايلذيإ 5 ومو

 2 همصاو همدصا تءاملا ةباضسل او عمدلا نيسعلا تميس ن١ ةدئازوللو

 لوق:ترعلاورطملانم مجالا كذك وا هثكوأتاك دا ليلقةاليو عبدا كرات عوام
 مي 3و هع ” نيه 3 و وىو-

 موجع نع و عمدا مكس او همكو مد ًادقوام كت نيسعلا هممصس ردم مانام عمد

 نارا ةدكب لوإلا بهي يئاطقلا لاغ مجاَوس

 ٍبْمَشلاَناَنَ لاشك موب.« ىجضلا لذا نماهمعفراود

 ايضا طاع اذا مشسوهن عمالاو هاملا مستو مو باسو مود نيع كاز كو ةعطقاهماهتاعاد هلوق

 هدرز و ددسلل تدب نم

 ا ركب كأر عش فو اهماعستاءاد لانوس ز ومما مشي اجعل صم ا وهوهماق: ىلاغصلا

 هلع عس 3 5 7ر9 ةءد , 20004 1 - ع - .٠ ع

 مصسنا ملينا ما 0 ادن مس ما وش نيغلا و 9 ى.||ةددنمفكاو لبسأو تنا
 0 اهماحعستا مت ادلئاجللا ىو رب

 0 تمد 5



 ١/1 (مهن) > مملافرح « نيسلالضف

 < -ه ع

 0 0 6و

 || لاك لإ : عملا هب همست ضرعود فار اطالا للولد ءوطقرو هلرصش م سلا اوم رق مدسقت

 الع ءوفصي لذهلا

 سامو او رع 035 د تلك مار هنأ ىح

 عضوم موجانسلاو مودناسو عسب عودا لاو نبل .قجامإلا هيشسانمسلاءامانه مكدلا ليقو

 م اه5)إ كد

 ةمحسلا هو عار وصما ءشوموجاس از زماسك « سّقلاو مالا

 ةنعالملا ثهدحفو مكن ا ؤوس كو مضنلا بارغلا نواك داوسُ محل !ثدللا لاهو داوسلا

 مم حمص

 هم وو كوم

 ىارعالانبادشن اوان مولا

 و299 سرس ستمسعا ه < هام 89

 , ىلا همام فطن ءبئدلاََ و دالفَح نب وامحسا نذت

 نتاع نوهت اك نيريصيصا نعم ىلعشنأ اوثان رلا امهناو محي .تلا ل قفا مهرس 3
- 21 

 باص لو يللا هراعتافلا دلل مساَتلاو صخألا لا للاو هنوص بالا اعوو نواح

 مك الاوَقا هاو :ضسأ ؟ةرضسلاهمشي داك "هما ةسدألاديد_ثا نامل« والت

 كاك مكس عملا وناماصلاو قب رلى بزقأىه :ورصشال اند يكول

 ثككتعلاونايلصلاوىصتلا تبن تمل مدلل 3* مو لحو نابلسصو 35
 م 0-57

 هلع محلا ومضشأولجرللولطتلا لوط ناعم روءامسلا ىفاهقوفلوطددهنا الا
 و6 ه ه

 5 م ولما سلا اذ ىزواجو #4 ور هجر هبجزاالأ لاق ال دصأ

 00 0 رن ”نوعر اهات“ ةفرطلاقو

 ةغياتلادشت اونا امص اووصسلا تيكسلا نبا ١

 ٍراَفصوا بمس نمناك ام »* ناموا رعلا ا

 كاع يشل ن نم برش نامهمألاو جمد موتو لثمامكت و

 را ءه-

 سي وهلوح ىهاؤودلا قل 2 مكسالا نام الا لرمالو

 0 2 5دهءا0 ةهمسدق 0
 : دقو وغرالم هساريعيو وغربالىذلا لسا م ممالاو تمهل ثتد-صءامسلا تمصسأو

 1 مم ىع-دقو ءادوشىأ 0 ملا 1تد :دح فو ا م ل هيت ءاح نا

 ا برعلاهيغلامت اعوهوذلل 1 اذاوكناق دو ناعللا ب > اصءامكسإب 900 53 هن شو ءالا

 ْ تسال امحَسل | و امهم روع اسفءا ه2 ىمتوب ويعج نايا نولوق وع 6 ىمَلاة صف

 1 هلأ امعلاولأ معزو هن ومدسهأكحح ءاحلاوةزميهلارم كه ينيعيل بج نامصمالاو نامصّتإو ْ

 نيفيا نامجمإلاو هوت
 َق طورضموه اذك ةمدالا

 ةزهمبلابف وسكيلابيكحلا
 حجراش هطي_طوءاحلاو |

 تاكردتنملاف سوماقلا

 ىىعتم هنأ ر ردات اهمذب



 نامدتالا ل قو ربحشلا نم برضوامصتالاا نا طخ اذه يتسرب لا مضلا نامكنألا 7 -

 مرييعم ها

 ىذلا بوما بوصدل 3

 بونملا ب ردا

 ىقوهاذكه مصاب لوقو

 ىناغصل!لاقو ىردوخلا

 عفرو اولا مصسأو هيأ ٍُ
 ها حبر ىلع اقطع مه

 ا

 يلا ها رراف

 (من) مملافرخخ + نيلالصف ا[

 ريهز لوقف مضمالا ىر هولا م لا اوءاتغادوسالانالًأطخاذهودوسالا

 مه رءوس سو ه2 محا هج وو --

 دودج مننا ةنعاهبست دا و + 2 39 همس دعا

 ةغياتلال وقفودوسأ نرغب
 || ' 3 سددعل 21 ل دوم ةم الامر دم 5

 بوصتمهنز من نادمكتاب * اصلا عم بويا بوم هيامَع

 الر قف ينال ارم وسلا ةياصسأل لاقي هودو مالا بادهسلا ل قوباه اوه

 وا م هدسدو سل موس

 قرَسال صوعحا دمك 2 الام مأ ىَدت نابض

 زا لتو ينتاك دونما وبلا فاما دل ينسف لعن

 ريغصتوها متو ىاجأ لسحر هللا هنعهللا ىذر باط1تانيرع ثيدحىولءالاوهلامقب و

 00 عد

 تدصتمخ ”ًاوءامسلا تمص ىلا 01 لوما | اهمهو او دوسأ هنالقزلا هيداراومك-أ

 :ليدلا ةءقصوفةفرطادشن أم تتاهعح ودي لسا ع نملدكلا ةمكسلا ىلارعالا نب اهءأم
 02 ىك ودوم لإ

 ءامسأنم ماكسو يكسو عسضوم ماسصودا دسك قراطم مدسْلاو لاك مححسلاب تالا_هنم

 دسالاف بالكلا

 اهمال فدو ردوعو مدي * تح برق ناسك اهنمّنْدصقَم 3

 قو قافنلاف ٌةدح واو تشل ودا ملا وةميضعلا ردا 6

 ثددحه نمو يسب ومثبذوتت تا سوحفو يلق ميلا عهالاثيدس ا

 ةيعوبم و ينمو دوش ب ١ اهتمت

 وحنو زكا نطقلاو شس را 56 نمماتلاو لع يسذفو بضغل مل 5

 للا فصيلافنسحلا يللا كاذ
 ل لزعىدإأب مامي طق * للا نالها

 هلبقنالانارس فيصد هناوصو ى وهطلا ىلا ندم ”سرلا ىرينبا لاق

 داوسلا نموهلاقيو عساولا لخالاوهضاسل نطقلال الا هش“ لحيوهدا ص لكفل الاو «

 000 00000 97 00 رخاطلا شد 3 0
 هم صوم

 داوسلا



 [16 (مدس) مملافرح 37 نيسلال صف

 . :٠ ن5 30 5 ا 10671763 ال شتم ط1 ل تم تا تقل 1 تت 737ه ق حسم طتوج

 مزاخ ىلأن رمش: لوقوداوسلا

 همم وثس ه6 ءءء

 بصق 00 03 او !ذع اضم ةردىأر

 ةنيلةيماضْسو اضم جواهر «_ثهيدارأو امهريغو ا نطقوأ فوصن نهنئ لكمال

 ىذعالال 0
 همهوم و دوز هدمه 3 سم 5

 امدنع سب سدتءا رو ةيماخم #2 ةعمهد عيب راش تف
4 

 نبا ىحو<_سفن ىلابوساملاز موظى < نيدج أ لاقو تسل للا ىردتال يقال لا

 نمماسسلاو دول يا 1 ةماصسبارشفار ءالا

 راجل جن نر هلع لاب كرين لاك ىلءًألوالاوداو!! لاب رضي ىذاارجتا

 ع رذنا نب يكل

 اراقعا م ا داع عطاك

 8 راخنا ثراحْن لد شناودران الو راسلنا لا ممدَلا ورع وأ لافو

 اروبلاالارزاحاالورلعاف 3 8 ناجل

 1 لوقا هيي تام و هت اذ! نالت بز يكمل ود دوسالا م هلا 57

 ماو 0 وس ىأ ههوَمُهد قورة داو. منامة قا دخلا

 ماكشلاؤ لاك ماك لاك كعمام تلق رجا هرم تيا لاكإ اة نءىهدالاىو روداوسلا

 ولا دهاشؤو عدت ىنورعنعاكودومدوسكأ “اجور نوبل هل

 كر لان مكَسلا (مس) ا ل يب كما ءالا نبا هو

 مداس وهذ ريس لا ا مدس داقو نازح عما, غل يقو مدن عمم ليقو مهلامد تلاوات

 مدس ل درو مدنلان همّدَسلا دعي التو تايد امنع .ًاروامدانامداسمتت 1 ًغلوقتنامدسو

 هلصأو مغلا نمل علا ريغتملاءانعممداسس سلا موقلامدنمداسلج رمهأوقىف ىرابثالان ا مد

 ةمرلاوذلاق ةريغتم تناك مينا يدر دعا ارا

 نهائيحتالو اان ايطالى ذل نزح مداسلا موت لاقل كر ومادساْن باو 5

 م مدل ورا مدَسلاَو لاذاا مدسالو مه امون بارمشلا نع عنماذا ملعب مهلوق
 و < سد

 ئذلان ريو سا ينعي داما لدبي هيهات تناك ع ندد ,دللا وى لاب

 تالا 2 كاس

 اذافاهتن ردة :الافّلسر :رىذاا اود لبقو جاه مدَسم مو هوما ,و مدس لف نودب هل و

 م 1 16 7 7 يا لا تظل 21 د 2#. اا 1 1 ل فقلت >2 للا يا يداك لت00755 1220 2 7777 رربببسببسساالااابببججج



 اذكههدربايلا مدسو هلوق

 ىذلاو مكحناول مالا
 "لمكتلاو بذهتلا ىف

 بوصو همدر سوماقلاو

 رردلفمكحلا فامهحراش

 وعم هأ

 ةرايعهذه ملا مدسءامو هلوق

 جبارلا هيف سلو مكسحا

 وهل مضلانمود وهو
 طومضم طقف لصالا ىف
 هرك ددقو ظيضلا| دهم

 ىناضرأ سوماقلا حراش

 مضلابدط. .ضوتاكردتسملا

 مدد هأ ررديلف

 (مذس)  مملافرح.« نيسلالصف ف

1 
 هاو تدع
 | ناكدجوىأب نا رجلا عونا مسا ومود كا ليو ا اجهتساا منع رأت عبَص

 أ حاهاذا ديو هفآلا نيب وهني, لاف هنلخ نعبْعرب ىذلا مدّسلاو لب اللوك نم ددلاو

 ةيقعنيديلولا لوف ةهنمو هذ فن ءهعنع ماج هلل عج لاصناورادلا لاوس ريف

 م راموَى مد فرد »* ىَحلاءداكر ا

3 2 

 نارحو ةرحى ركب: 3-0 دسم سودسوأ عانر كو لمةمنءالاقو

 2 ل
000 45 

 ةلوقب تممكلا ىنعءاناو ومار لص تح نقلا نع قاف ةرهطربذاريعبلل لاعبو

 مسمع <27 و

 بقال واهفر ريدالبارفز « و

 ىنابلاوهو سعات الا يا اه ريدواه دوو - اق بعتلا ن نياتعر .راىأ

 0 اذا ٌمدسقشاعو م مدرب ريعل ةدا سمعو الاقو 11 و عاملا قرح اعل مح

 لاك جيااهلا دعب دامت أاوىرش ودل ةفاكو دانس رد نوةمد تمره ةقانل لاقي و

 هك ىلع لءح مك ير طاتخم ىأ مهلسوككز و يملا مدتلاك هد فغ ولنا

 : : لاك بق رلاُكاَبصلميد تاوُماَمكلا
 - هملول 25

 1 اردناك * هود مان منكر لحدتو

 51 « م دع

 مودسمو موظموهف فاد باس 1ةوريحمو ىلا ارغالا نبأ ن نع هدر بابلا مدَسو

 - ولا كا سب دك عع

 1 كلذ عجباودحاولا ل.ةدقو |ةسوم ادن عبار فدو دوما

 ةمرلاوذلاك مدسكم سو اوس

 مدام ضاوحأن موكيلا #2 دام نمىتقانت ان اكو

 مقل شغلا تاير ىف اه« ملا لايعأ ذاؤو هلوقو

 و 1 14 هو اك

 اذارسعو م مدسةيكرو ليةثت ١1ه ل صال او دلو ول عحنوكب

 ىسعقفلا دعو لامْثْدكدا

 هل علام د سا ص هدو

 ارت ايخرلا قاس مد »+ ارو لشسوانسن مو امءانناوامن من رمش

 ءارقلا هدشن امم "لا ىفلثمولاك

 9 سل 2#ء1

 بدو عمانحَن ,دحالا نم * امناكٌت امد لاهم اماذا

 لطخالال اكو
 2“ "هلو 30 ملا 5 ووس 72 1

 موتبنمرئاينو شهي مط 5 هدهعلءلق ىلع ىطاااوسح

ّ”" 7 52 



 1الال (مرس) مملافرس « نيسلا لصف

 ةوقهنولا غرك لاوثكلا عدشلاو قفدُلا املا دسلاو مسا داوم مدت ]او

 ٍ اي سلا امدللا لاق 3 امدمالاهنئاذورك د نال 3

 ود هس 2 واس رك وس 59و و رص مد

 1 «امو دسهن دروال مئمو 3 0 وود عضوم وسما مسمن فدن كب

وقنادمن مس لم ىهلاق.و عون قاع سييسم يدمنيسلا خش :مودَسَو
 م

 رعاشاا لاق موال هم هللاقب اهمضاق ثاك طول

 2 م هم هم 9م

 0 38 »* او 1 0 !| و م مارال سلق لع كك اي ١ رش نك ال

 || لافأط> لاذلاو لاك ةمم مما لالا. موذسوهاادسفملا و لازما باك فاسو لاك ىرهزالا

 ( لاك ةمعلالاذلاب ماشا ةَسنق نارك ذىربْنبالاقو عيصعلا اوهىد_:عاذهو ىرهزالا

 ىديعلا د اردزب ةرعتس ىوراذكو لاك لادلابرومثملاو

 مق اء 3 د سقلابحَتعصقْنا كو
 تا

 تم همت -ه-

 رودس وكيلا رو اووي لارا ةردخلم ظءال

 مهفط طول وقوشن م ودس له أن 10 ردقتاناضم فذ نأامهد>أ !نيه-ولمتعاذ_هولاق

 ١ قنوت مود ركنا ادانا كقول راك ككنم يكن اءاروماعو مودس|ههوناتذب دم

 | كولم اروح أن متاكو همسة دملا تعسف اكلم ودتس اك اولاقرامخالا ل_هألقناذكو لاق
 35 هد 50 2

 ىقاثلا تدللاو اردن ورع قد ةزجنادشنأو
4 

 - 5 #2-م.- مسموم

 ْ ٍموُدَسَر مةمؤلا تارا 5 ومن ندةقف صرسسحال

 || نيسلاتلمها ىرهزالا (مذس) مقلاو رع نيدوعسمةعقو قامهلاكةرادنباىلا امهسنو

 مهاوقامأو برعلام الك ص اّصم ىف ئئاهه وجو عسب ند لمعتسسي لف ءاظل ولا ذلاوءانلا عم

 || رعي سنلرهوملا اذ هلد سلا كاذكو ىمحتاهناهمفلوقلا مدقتدقف لالا موُدَساَسَ اد

 مهللالوقياببارعا عمسدلا فارعالانبانع ىرهزالاىور .( مرسم قيراسسلا كلك

 ثلا لاق ود ناو أ مرمللا غارعالا زا لام اروتتامرسو انوش ةدعمو اوان رض ىقزرا

 | ةناوم هلك ةتسلا ملا فرطوه وللا جرت ريسلا ىرهودلا ناَرودما فرط نطابمرمسلا
000955 

 ُ ريدا عرمسلا وعلما م عَد مولا عساو لجر ىل رعالا مالا هله هذ. ال ىلع ثيدح ىو

 ْ سحالا اوهظعت_سااذام_هاوقهنمو اديد_ثامطعال-ردب ريربثالا نا لاق قلخا علا

 هم ا ا 0 00
 ' ريذ..هلاريثك هنا هيد رينازو< ولاق كنمامرس عسوأوهنمادهلعفناما هلءافاورغدتساو

 ( رمشع سماخ برعلا ناسأ ت6 انقل

 ادكهنورملاتفااخوهلوق

 هرم“ ها لصالابوه

 وهاذكه مةلاورسع هلوق

 كعكه ما لصالاب ١



 اذك ”لطنح نمتلصو هلوق

 ةدامىفمدّةنو ىرهوحلاىف

 ”وظ:>- نمتطسو طسو

 ىدكتم هنأ
- 

 ناروكتا فرح مرسلا هديس نبا. حيرذماو لخذملا ةعسب هةصوفءامدلاولاومالا ف فارس الاو

 ماودي بدعي ضخو 7 اهمارسأ نسسو ًانطعف * ىكذط ادعو ألام رع اعجللاو

 ةدطقتمو أسم لبا ناو اهوا عجول كرعاا نب عابسلا نمنئاربلا أ

 2 ا د هع 29و هو

 دوسأوزغصأر بانل نمب نامل لارزغا دو ع-ضو» هنماظلع ه ةمرستم ةرغؤأ

 رى ع« و -
 لقو ماظع دوسان مو امش ن دوو ةرفصو ةردحجب عزجوهاماهنمو رفص ب ذهلا فو عزو

 و 000

 ندهدبرص مرنسلا ثيللا لح اك سود نام ا ا يا

 مكلسلا لم ليوطلاه_ترسلا (مس) هتصفاذاامر لاف دل

 ديزنبىد ءلاق لب وطلام مر لا (مظرس) 3
 َْ اه

 قر ط هيف هعرك أ طمس # 5 عاركم

 تم« ه-و< 5دمو 20005

 قياسي مر . ل موون كلاش
 ه7 مرمي دة

 عساولا م طرمسلاو مط 2 عوعللا م || 00 رشا والك , وطٍمطارسو موطرسسو ملط رس لحرو

 وشوئث لك علتس ىذلا اوهلامقو قلو ا سلا عامك

 دقو اللتي ىناوه لبو همالكفلاج رلا نملا وقألانيملام مر اولي اكنادنعئ الث

 هتيصو ىو دوسأر عش فل انياب | وللا ةدئاز ملا لع م ا طرس ف مدد

 ونألاك نزع الاؤهل ودون رعت ماس نم هناك ميلا دوسالاو ةعمر ىلأن بش اعا

 0 هلا لاق ماهسلا هنمذختير عزو ههمربغم مساسلاو متاح

 اسيساَلاهْوَحَكَي 3 ةروعسم عْلاط* اشادا

 0 نيل عدت 0 3 تل نمدوشك- 3

 رعاش 0

 مساَسلا نم ةلاكَب بأ 5 عدلَص لع هولا ,ةيشان

 ماطس برعلاثد دحلاق و فسادا لاو ملوكة بابل 1 (مطس)

42 6 5:29 72 

 همطساو تيرس از سل ا رزغل بدو فيسأا ع نمدحلاك متدحو م كود ىمهىأ ]سانلا ِ

 هد اه«

 عجاوهانعبداصلاا طفلا ئرز رهاتاستالا 6 لفل! « ةباورزاه هعقحتو هطسو
 د

 م طسالاو هسمق“اةلاوءاطلا نيب بقا 7اس لوقت ةتمءو لاق بلقلا ىلع هلق مدع طالاو ,طاسألا



 (مغس) ملا فرع ه نيلال صف
 جدلا 619153517350777 2117 7 طل طق م ت1 1 1 15 2 توك 1 077-210 اان 0515ه خل وطلال 9ص وتتمتع جتاستل >>

 ا 00 ياا 1 14 : 7

 ٍإ نمدعطقلا عاطسالاواصانع قاطو ناك اداوم ىمحألا لاق مهذا رشا مهطسو ىف لقو

26-9 
| 

٠ 

 تح ١ جدا ا
 ما

 «ه ةونئك مو دمام

 ا ا لاق ىدامتوهريسف عرسأ ا ها (-) مودل سمو

 هراوخ ىرعتلاو ىراملا عد ارش مرا ا

 نمموقرالا ب كاةبوسنمل ايران وق 5 اموعسٌءير اظن رع« الاف وتوم قار

 رءاشلا لوقو لبالاريسنمبرض ملا لدقو عع .َ

 مساوئ ادبو 0 مكاو ىوادالا كلر

 ىهونو ديمه مانو مذعبأ ارقو لكسو سك م 0 عملا ىلعمكلا موق

 ركريدلا قانألوقاذهن هواعرب نبا لامس باو ريسلا ىلع ةيقاب وس

 مو م سوده

 2 م

 ع 6ه99- 8

 4 ,اق ىلا لصو || امغسدمغ-سد ل>رلا مم مس . ( من اهمضخةيعللا مراَعس لج (مرعسإ)

 ا اال ا 0 1 0 وىذ "الا

 : - : 5251 ع 1 سودد» ف:
 : بوذعد نءمهرايخو مهرس ىأهموقةمطسأقوهوهمظعمئث لكهمطسأو ر هلا عمت#

 0 0 الق هيح 5-3-5 اق نم ئنب هتيم نم هملسو هيلع هللا لص ىلا ن ءث.دلاىفو ءوذلا |

 1 0 رانلااهم كرت 0 ااه ومالنا ىو رواهنمةعطقى ًاراذلا 'نئاياطب غلا

 ١ لاو ماطشاتاذ» ريد 0 كا -ءاراندل عطقاوأ وأ 00 ودسفن ىلع تالا هرعسيام ل عطقأىا

 ْ ماطساوماطسران ا رص قااو دا لاعب قامو 0 عأمأ ىهةممك أك :رداام ىرهزالا

 نبا راسصلا ودامصلا اوضافنعلا ومااد لاو ماّدعلا يعادل الاقي ىلارعالا نيااهف ةراط فاذا

 : موطسدو يذهند كل ا مالا فار ءالا

 1 هاوروفقوال لة.ذلا ىلع ملا وفزاملا اورو ف كلدكوةرو ريفا دمنا نبل 2

 يعم مأ هواودهلوق فو 1 اك ءارق

 ةقانو لك الثل مهلا ىلار 5  وءاملا ندد عم قد رخل هشام رونار فاس ل١

 ْ اماسي نفل هد «. اطارالا كرام س نم: * .اطابسل ا ضفُكرلام 3

 ْ ةغلةهعملا نيغلاوءاذ- 1 مكاو اهاوألاب مو ءادغدم ردع سوو كا

 داتا ويا َس 3-0 4 ليقوم ع

 نائل نلاسكير من 00 عّقف هر ل

 ةيمعأ مأ هةيمعأهلوق
 لصالاب وهاذكهتب رع

 ةكسىىذلاو ةياهلاو

 ةسرعاان هان ىلاسذلا |
 هن هأ 3 رعمز أد د

 ميديم

 ىدقم ما سدهتلاو

 لصالابوهاذكمواسمءاهلوق
 هنقز ومو» رغ وأ ونمكحلاو



 لدالاا نضام اذك

 (هقس). ٠ ملل فرح « نيسلالسف اد
 اعلقرم عم قذاك ثيح نياوعفمىلا اهادعنوكي نأز وع دقوراذا يفتي زلارمغسدارأ

 لاقي هدرا لش اذغلا ن1 ْمعَسماو هنعحاذا لصق م ع الحر مُعَسو

 وارسو م6 2 رو ة-و وة ص)#ءولس د

 ةيورلاهوان الفم َن الفثمللا 0 وو نحمل 1 ىلءهملا مالغلل

 1-27 وه 32ه ف.

 همت ىدلا طيعلا عرب نم #23 ةهاسةيصتإلنا هلو

 هدام هه 93-12 »هادي

 هلكلاق ا انغد همر لاقي ظافلالا بامك قتءكسلا نبا ههدياهيحس ناز ءالانءاكاف

 ىلعرتتنا 0 ىلعرخينا سْعَتلا باكلا اذه لاكو هاو ريغإ مغرلل ديكو

 لاسم الا امس امتدو هاجر قايحلل كاتو تكتم سلافي كاللا م تلوم ١

 ٍ ألا فلين بحال جرد اك موس جك لتوسيع

 معسل واسلام مزيل دلي ياَمعتَس م( فس رج 6 :ةانمالا لحد
 هةدس كو وسول

 مقسوهفم ا ا مُكومفقو نحوس لم تاغن ضرما كلا ٍ

 | تاداملا دا عويسبمتب لامن ياو اقسم اونو ييالاغ يتسم

 ا اضل سوفا ١ هياتكفهقت اهسقاسوف مال !اهيلع مههاربا اكو ءادلا هَمَقْسأو |

 نماذهو بألا ناحاذا لرقتسً ا فم مقاس ىلاءانعمل دقو ن ,وعاطلا هياصأى أن يعطل هانعم ْ

 رثالانبالاق نونومسمهملاوتوهس كنا ءلانوتيمم ماو تيما لاق مالكلا ضراعم ||

 امم ةرطت كل ذاف موش نام لهو او عند اجتباك ىجنتقو ىلعم .ودأ | ىفرظنااءلدتسأ هنا لبق 'ء

 لافتا رظنف معلا دراانعم 1 اًنديعا د ناهرلا هر موك كما لقو

 ظ ريمالا نبا لاق هتايغيكندابعنمعرأ تسفر قولا فوط م مكلااذهتا ْ

 يت اهناٌةراسه تجوز نعةئلانلاو مك هلع ةب مالا يال لت دمع اعاريعلاب ١

 اياه ليفو تسل ماقسل اوي وعيلعدت سدني دنع ةدناكمو هللا اتادفتناك هيو

 ةمرلاود لاك 107-7 اوىنامعللا ن ءهدهاضد ,ًماقسم الاووشسلا

 ميتال ومع لعاهتم < اهيا ذبدا ٌوُملا ءاه

 ُلدهلا شار رخو لاق زاخلابد اماما ودلع أمس للام ا
1 

 فرغابعب رلامضوعابسلاالا 03 هبا مال داس ماقس ىسدأ

 لاهو هيسبلو قالا هيشيرصت مقوس اوهيضنب ميغ ماعلاالا عقربورعو ومالا الا ور و

 هلؤهنماضرعلقأو نال نمال اوطلوطأأ نر مغ * وسبا لثم ماظءرصش مقوسلا ةفمنح 3

3 



 141 (لس) 2 .مملافرح * نيسلالصف

 كي -2-

 ةديدشدو الضال والو كل اال رخو هانم افرضخأ 1|تاك اداونتتلا لقدر

 وءو ىمدج9و 5 د

 مى امكيسواكس مكنرك ضو ارا مم ا ع كاع .رلانيطوهو

 0 في3 قدوطخ براق ىذلاو مكسسلاو تام لعفم 5 ااديردنبابرذهتتلا ُهْيَددأ عا

 ةرصنة مال لاو ةفاعملاةمالسل | ىارعألا نا ىلاقوأ ار : نم ستوةاربلا ةمال لاو ماسلا

 م 2-ما 5و2 ء 1 5 1

 4 او رمشاال مكس واننربريخ الة *اريواا سمان ماما م اولاتنولعاا مها اذاوىلاعت هلوقو

 رشم ىلعاوا فن ذئموب نولبسملا سولو ةم كمن الا نال ملا فلمعتسملا مالسلا لع

 يتسرب ايم نامد/ لفن ةلذ قانا لوقا ناك هيرمان معو وسسلوقدلك اذه

 الوقاولا# ىأامالباولاك ف رجاءا هك املا ةةرانلا :لزرمأو قلم ىامالسلو ملل ند

 هبحاصامهدس> الوش نان نو اهاحلا فس رعلا تناكو أس الود- 3 هيفا هيفدوللا

 هللا ءاج مث كلانهَبرحال هنو 1 1 ةمالع هناك 5 0 وندللا تن ًرااصومأ

 لوقو مخل الوسام رولا افا اوره او مالسلا ىلءاورمدقف مالسالاب

 لاقو انوا اناس انلاع امالساولا 4 هلوذو هنفوغلالا »صقولوقلا نماداد مى ؟امالءاولاك

 ا كد 1 يك 0 عي د

 دحاو مالسو لبو ءارقلا لاق مسلاو ةريخالا تئرقوةمالسلا ريغدير الم السى سا ىامالس

2 8 7 : . - 8 
 رع اوقو داس ىح | ىعم ىلع عوورم ىاثلاو اًمال_اولس ىلع ديوسسلوالا ع لا لاهو

 نأزو دقو هج طافت ةسالوا,مقءادالىأر رتل عاطم تح م

 نيتغلةمالسلاوءالسلا نوكد نآرو<ةستقنبالاق ةيعنلا مالسلاو ةمالس عجم مالسلا نوكي

 دل زوال اوذا داك

 مالسز مكموقدعبكل لو # ركب مأ مالا

 د_د-او امهاتنا هناا مهلا أ لاقو مل عمال دوكبتأنوجو لات

 كن اساور تاف' الا عج نمةمالسلا امهانعمو

 بحاول اءاعوموالا ناك ا #23 5 مسي ملا ا

 ىنانعلا اهورىذلاوىرب نبا لاق

 بجواب اهوموالا ناك امو 0 اون متي امال انلقف

 هيت الا راك نعل وايت مال كيلع نافع مالا لقيا ثيدحفو

 هلوقك هلءاعدلا ىلع تيملاريهذنومّد قي اوناكاَرْغلا فوهتداع

 0 0 7 ا ملا ااا اماما 1 1 1 1 025



 لس __ىلافرس#» نيا لسن___#
 قمل جدلا لاذ هت ثكرابوريمأن م ماس اع

 اميين اة شامه رو يداعب سيكل مكس رخاالالوقكوا

 تيملا ناك اسإفمالسلا كاع هللاقي نو باوحلا عد عن و2 مولا ىلع لل نالثلذا واعف. اولاك

 ءاعدلا فاذهو ةيلهاملار افك وكاددارأ ل يقو ب داوم اكهيلعمالسلا اول باوج نسوق

 ةرئادم_ملع هلوقكو ينحل كيلعناو ىلاعت هلوةكريمضلا مدقيف مذلاو ريشا اامأو حد اور يملا
 .٠ .٠ ه 3 همم ن6 45 9و 8.

 لخداذا ناك هنأ ميعتلا ثيد- ما هلد مثدوءامحالاو تاومالا ةمع ىف فاتالةنسسااو» قمل

 ندهتمال ل ىلاعت هللا م امال |١ قدوتنا نبنوسيزاناذم 5 لعمال لاترويقلا

 دانلملع مالا م اءانعملمقواول م ب د مكيلع عطمإ انور صقتنلاو تن تيعلا

 داسفلا ضراوعءامداو هيفا ريدا امم عانقجالااُقَو لا عالا لعرك ذي ىلاعتهننا مسا ناك

 مكيلع مالكا لاشيو مالّدلا ىنععةمالا!نمكنمرأ ىناعجاف نمت تءانعم ليقو هنع

 مكيلع مال ىلاعتهلوقك اًركتمالاابلامت تآرقلا درو مكملع فذحب مالمو مكيلع مالَسو

 ىناشلأ ذم نمرثك الارهاطلاو اركشمو انرعمهفلاتفةالصلاد همت قاماف ريما

 لاه هناهنععس لا ىورفتالدل نمد. رك ىذلا السلا ىفامأو لاق ريكنتلاراتخلاهلا
 داعافرحا ذه نمصق:ناف مكمل ءمالك لا لوقب أه فكي املأ لاق هناف ارعمالا هيفكبال . . ٍِع 2

 نوئس<:اوااكو هتمماللاوفاالا فذ لفهتلا مسا مالت ااندا زاقركل ناديت ولف
 هم 7 ل ع . ىلا .

 د_هعللماللاو ا مكيلع مدار الافو مكلعمال_هلؤالا ف اولوس نا

 هكتالملانأ عيت 2 اىدلع رمل نيصح نب نارهتث د--فول اوالا مالّسلا ىنءي

 ماشا لكوني ىلا نال هم هملع مالا وك تالا ا قوت االفهيلع مست تناك

 ىلاز ْز ا سلو هددنع نمءان_ثلا بلطو زيعلا هب د دبأم ىلع :ري_هلاو هللا ىلا

 هتلامال لاو ةماللا مالو بابسالا ةرش ءانخازوةيلاعةجردئ هو لولا قحداقهنكلوا

 هنادانعم ل_.قو .ةسشقنبا ءاكح ءانفلاو بدعلا اوصقةدلا نمدّتم الما هئانسأ ند مم لحوزع

 ؟ئىش لك ىلعوهو ْىقمالو قلخلا يفت ىذلا عادلا قام !اهناوءانفلاو ريغلا تاقآن مريغلا قالوا

 اسمنالمالدلارادتنجبل ليق هنموةمالس امارس مالا صال مل اورينت

 هلوقو ص رالا ىفهللا نام مالنا لاق ركبانأت ا ارباحنب ىعىور وتاك الا نمتمال اراد

 نمهملانمْؤملامالسْلا هليلدو هتلاانههمالسلا موضعن لاف مهيردنعمالسلازادمهلىلاعت

 لاقو



 ضل هلل هزم ةمالا كهنة فاز ا||هنف .ةذوجيتب لك ضورعلاف لالا ول جوز ءهللا |

 ةمالسلاراد نمدوشالز علما ىتلا ةئادلاةمالا لارا داجمال مال را .همحياجزلا لاقو

 7 ذلاقلار راد لاق وم للا ارادني_:م هوما ىاقصعاونأ لاق و ماقسألا 1 رسل وتوملا ند

 هيلع تسفقو هللا دبع ةفراخلا لقاك الايد طال -وزع هللا اراداجمالةنملا

 هللا لعن ماضوهأك ةثالثثيدحلا فو اهنمدتنا هَسآسوةمالَس تاق الا نمنالفإلوقتو
 ةيغر ونقل نمةمالاالابلاطعشم مزلي نآدارأ رمثالان ب ١لاك مالي هني خشي نم م 1 9 هَ 8< ع

 هلوقو فال نحلل بنوا لوال راناعأ ممل ضهاذاهدارأ لبق كلا ىف

000- 

 هطخيمو هناذسع نم 0 هانم ناهانعمىدهلا عَ نمىلعمال#سلا اولحوزع

 ىلاعت هلوقو جاعتلان كة ءالاماللاو باطوءاتلءادتبا دل هنا مال سن سدل هنا ىلع ليلدلاو

 ةعرأب درعلا دا فمالاسلا نأ ديزني دمت كذة .الا جبرا سفن ىلع م ا مكيلع ماسلا

 ىلا هت هتلاءاعسأ نم م مالمو ةمال عج مال اهو ترد سسامالس كساب

 قكافد 8 ابان منو كسول مالا قكيوركت مالا مو

 0 لا كلو ىذلا مال !اوددنا هنا ح٠ !مدا اان ,وأتولات صراخأ اهلي وأت وه فنوةيد

 وزد مقام راق اعدل سدا روم امد نها مال -لا نارعالا نناهوزك م نمصاخ

 هد لامع ةرقرءاكام .عدملاو واسم ميلس ل جروهيبشأ ا موفك !او

 نغ لجرلاسالجرو ني رو هلوق فق عساوب ؟لاوررفكلا نم

 0 امسهبقصو ثنا اردصدامهفأنأ واكل رق 5 نهم اسوق لع لعاشلا م اوهفاحماس

 4 وه كر الل لاسلاَلدَم همنا د نفت ءملاو لح رم ءاذو لجزل مل ساذالحرو

 بورءلانمةءاربلا مالسلاو ني كص ا انكر |يحاصٌلَثمهَللا ةلرشأ ىذلا لَثسو هريغ

 يلو « ربنبالاق اكَسالجرو يرق لوقف

 مودل كامب ر 35 ركل كاي مالس

 ا لاقت ,ررب نباهاناهاكرو حالا ن 1 وكليلا سنتنالو كَ امى بويعلا مؤلمللا

 : نا لاعتو هنع ت[سأدقف هيف تنك دقو هتك رئشوأ ةعذص لكو اهمكرتىثاهعٌتلسافلباتار

 ثنّؤمللو نوت
2 20-0 

 2006 ىذبالةعاميلاو نامل ىنيالنبنث اللو اذكواذك ناك ام لست ىذبال ترك |

 لاو اذكر ذكدذاك اماسي ىذلا اوال بدأ ااون ,[تىنبالفم امجلاوَنآ-”ىذبال
-- 



 لإ __مسافع ءنيلالض ل
 0010الى اعنا قفا رحت كذب بهذا لاقي راذكو ذك ناك 00

 : ىثعالالوقلذكو اا هل اوقو ش خالا لافت

 امام اكياس ىلع ناك 5 انور نومي |

 نامزا انام: رع لعفلا ىلا فاضي ءاممالا نمئثسدل هنالناردانامهو ّن رق قاشا

 ىلاوذ د ه ف فض لاق ل3 ىنبكلذلعفأ الهي وينس كح يقلع قو اذنه ترغك

 ىذلا الا انهوذو نةمالّس ىذي كا ذلعف أال ىنعملا اون روسى ذب داق ىذن ناذك ولعفلا||

 لح رك لس اوهعفد 0 َ ودود ءالا بص: الدنا لالخ فال 00 ١

 حاجزلا لاف وكلحأ أنش وهم الست ءقواسم ا لأق نيعلا باع أن م كل مالفىلاعت هلوقوهلذخ

 ةباطأت الف ىعموةروسلا لوى نيملا باعصالام نوب دقو نيعلا باعصأ نمثل مالسسف

 عيدا يللاوةيملا عل تاور م نمل ذأ تاع دقوةماللا نسبت ام وسيف كر

 ممئالابل<عيِدَألا ع 0 و 0 قءعرماس در وميلسو مول تم غودألاو هتمهيلعر نحال

 زوفلاباولءامن زافمتال لالا اموءاضسلاوأ يا لا :رما ورعسطل

 ناكر كأوأ بار هاللعبدَلا معانا ليقو ةمالسساهلاول امن هكللاهم ىهو

 نبالوقو هر قامو نموهو لالالا ثلا لق ىرهزالال اف ئيارعالا نبا نع
 صا م25 بالو 17 و تردد

 مياَسلاراعت_سيدقو نيمو نطو من و وضو خسقنو عقنماولاع يرسم نعت سار ءالا

 ا ارعالانبادشن أ عررديلا

 اعلا هنا مَ 3 هلاكمش ا قارخت ىربظو

 كاع نا دش ةكتملا نعوم رجا ميلسلا ليقو

 همالكْث رد ملس ىو 2 هامل هاذا 1

 ثددحلاقوةراعتسالا ىلع هم ةمخلا ش شون عضوم ىعسو عيار املا

 لاو عدى أةمحلا همس لاَ غيدتلا م سلا قاَرْنَم مكيف لاول ريل هيفءامج 56 ١

 ىشعألال] وتامأفتنو وبورك ذيورسكبو تشي ملصاا سلا :

 ملا دعب كرما 0 5 ا! را مقا

 ماقدر < هوم

 ٌريشكلا عن انوكينأ اروع دقو ماللا ىلع مملاةكرَقلافّتقو هنأ ىلع اذهان هد. سن الاق

 ديلا

 ْ انال_تايب هلؤامتلا لع كلذاغاو ةمال- 2 ندموهل.قدقو ىلا عخباو سلا نمل

1 

 هس يو يمسي



 نيم  (لطإا د + ملافزج « نيلالطت
 8 4 سا وو 5 25 5

 دقو ملاك مال لاو لس اولنإريغددذع هتمتأن لهنالهي وسد علب !تانومتوكالو ريتكلا
 رمل اي 0 - هَ - ٠

 قذاهلاراكو لافتا لاسم هلان
 257 ود ِء , 89 َيَ لي م00 هه و

 موت هو -» وىءو- دو --_ 2

 ا لَو 21011 5 0 ير لوقت :لاسملااسسلاو

 نا وم8- < وس ه8

 تملاستاذا لء ناو ير هدد د سالك أ ها ب القدال .ترباستالب .اذكن الفزاو ل ادت

 هم صن

 برات نيل لانو سناوسع ل 0

 درو اذا بان نع عدشيالو 3 انتل ذاهالييربا الو

 و 22 27
 لاو هنعودبالو بابن ع 20500008 زاحنيان ملا رس ند كا

 3 لعن م نسا 2 رن ا ةلاملا لال اوكا الا

 || ىلع ثيدحلا دارا اوهو لصالناتغلامهواه<تةوني#لارسسكيىو رب ريثالا نيالا 25
 | . 2 ه ه5 4 10 93 2 ا شه هدو - 1

 1 0 0 : 5 5 و : ناعدالاو الستسالاددرب اللاونءسلا ع كاهنأ ىاطلالاقو همذ ءقىدمجملاه ىقأم

 || لاك عيهلاو نينثالاو دا ولا ىلع عّتي رد صموهو دايشنالا ىألسلا مكيلاا وعل و اعتقل
 : هه< 8-9 هوم و) . هو و هو 27 -

 || لو الوازع مسن اولسوارهقاودخ أ اغاو ملصنءاوذخود ل ممنافةيضةاايهبشالاو ها دو
 ع 2 ةعأب .٠

 همو- ! سوو
 ع 2-2 يا . . 5 كو 3 #* ءى

 ' ىرسااودةؤودنااو كي ل < ممل كلدودجو

 ا 3 بركن هك هعمو اب دراابالب 1 :الا ىعسفْلالذ ىلعاو كوصدق مد . ىفاواةيالو

 : ام اودادك انوددحاو حلاصيالىأنمؤمنودن ممل اًسيالدحاو نيمو السن اورادنالاو

 كت الةداتق ىف تيد ل والان مولاه كلذ ىلع ملم عاسقجابم مودع نيد ومو ملصلا عقب
5-2 

 يل يامال من داقنتاى ىألستساو داقتاو رسام[ ككا

 قلن نايف "الهال 5 مسن ل تان لافاشي أبر ادضو
 تنام لى هم

 ٍ دايقتالام الالام كالا وراس كأي اس بلقو لج راما سالجر وزي زعلا لد زمتلا ىو

 هيلعهتنا ىلسدىننلا هب ال مازتلاو ةعب اد راها نتوقف لبد لا ند مالسالاو

 مال_سالا اقف كلذ عثر صتخا ام ن_بحامو هوركملاعْفدمسي و مدلا ند ككلذبو رك

 ( ردع س ماخ برعااناسأ 1ك 5

 ىأثددح لوالا نمو هلوق |
 لدالاب ود اذكحلاةداتق |

 طيضلا ادهبو ةءاهلاو ْ 0 0
 هلا امر < عاد الو هلل اهلاسيد اهاءاعدام اارام>اوء ءاعدنوكينأل قو برشا روكا

 1 مالت متاويأسلا سو مالا عداد اا رخ نم عن مواهلادقدتنا نأريخأوأ

 ند طقاسودو لدالاءادك 1

 تا لستساو هلوق

 هنمو ةلوقو ةياهئاا ةرامع

 لصالا,اذك ملا لس ث يدلل
 ل_سأهيقو ةناهنلا ةرايعو

 يصمم هما لمأتلا



 (ملس) ميا فرح « نيسلا لصف لكلا

 رك 9

 دخلا لغات 701/0! تالاارمخ ا باقلاننامالا وناسألاب

 ؟وثلالسمهاو ةنمدداب هلا هلل ساخنا 5 ىاثلاو هلا يضالربعللو هام_هد> ان الوقهضو

 رسما لاتدنال سرين هقل ىلضوبتلان :رعقورو هلصاخ ى أى شاادل سو هصاخىأنالذل ْ

 نونمؤماي ما لا بانى لخدهناهانغفىرهزالا لاك .هديو هنا نمذو ا

 انالفن الق لأ لات ريثالانبا لاك هلال وهلظيال لأ اوخأل للا ثيدلا ىف 0 ولن م

 لغو صيصختلا لد نكن ىلا لأ نملك ماع رع هدم و ةكلهلا فال اذا

 افئاصالومانح دب الاهل تل ةفامالغ كانكتم ولا ثيدحلا هم هو لهاا ىفءالالا هملع

 لجال باتل ا رك اغاريثالا نبا لاك عئانصلا هذه ىدحا هلعي ن !هيطعتالىًاناصقالو

 غوص هالو شغلا نمهتعنصلخديا مف غئاصلا امأو زارتحالارذ عت عما ملارمش اب تلا ةسادعلا

 قيذكلاودعولاةرثكاومارحوهولاجرال يلو هس [هدنءتاك 0 رو ةضلاوبهذلا

 هللا نكلو مناك ك.«موليقناطم_ثءعموالا ىدآن هام ثي دخلا فو رع اراك

 كتف الالاف لخ در قو سوسو نع كو داذنا ىأل نى ةياور فوم هءلعىناعأ

 1 0 لا تل ل ىلع عملا م خلاف وهامالبقو هرشنم

 ٌتارعألا تاق ىاعتهلوقامأو نإ ضىلاطي_ثوارفاك مدآناطس ناكرخ الا ثددسلا لوالا

 نيأاول عبله سانلا جانسي اذهناف ىرعزالا لاف اننإسااولوق نكاواونم هون لقانَسآ

 انديسدي أل لوبَلاو ع وسار اهطا مالالافنإب وتسينيأو للا ن مم رمؤملا لصق ١

 باقلابقيد_هت وداةتعا اراوظالا كلذ عمناكن افمدلاْن ةدع هيو لبو هيلع للا ىلصهللال وسر

 قوهفهوركملا عفدا ل تساوة وعد رمدلاَل او مط نم اماق هك صدذ_هىذلا نامالا كلذ

 هسحاص وكن نأن ا او يطا هقول طاع ىلملاقو هانا ||

 مالسالا مانلا ل #كملاور رونا لثمقيدصتلا لل نطمم من مولا قيدصتلا ناعالا نالاقردص

 قهمكح ناالا قست ةقيشللا نمو مريغادوعَ مالسالار طا ىذلا ملساواجب نمومةعاطللر لس :

 نال ةنآمالا ن نمذوخأمناميالا الكل ءانعمن مولانا تاقاماولاك 7 للا مكحرهاظلا

 نق ةنامالا كل: ىلع ل نم اةنامأك لذ ل عجو دقعلا تاسثورا كرجل منا

 هيلقتاك نمو هل تاماذا ل 2111111119 !ءرهطأامهرلقيٌقدص

 دقو نمو قدص مال ل قاع او هيسسح هللا ودنا 1 يزول الة قف هناسسلب رهظ الم ذلخ ىلع



 ندد دك ازلا لاسعالا ل ىل_دةنتةيشلابوا ماعهتلاد_:ض01 ىو هاا نام ١>-ق لسد هال ٠ نك

 1 قو نام طوالي دلل لمرسي نها اوفيس انا ىرالا زب / ءلالانعألا

 3 (عينسمُؤلللوإإبأ اوى -ءودن ءىلاعثدل 36 هموقن معرس أند كون ادوار اكااط

 ا لو تاكد دالا ىفونيشب اسلا“ نمناكتيزاستو : لو انك اهيل هنا و

 1 ىأ«تمىاسءلوق متل هال ٍلسسونا تدر نم قلت مهلل نال اباماروت ةلدخداذا

 هيلع يال ًاوه ىو هلوقو لاك هرم_غوأ ص ص نم فهوص ندب و دب لوعامه مف ىييصيال

 : هسيقىداعملا ب مةهدعلابىأ ىو هلوقو رايب هناا انا وي دقهرخ رهو أقف لالهلا

 : ماللا كانا تىورو + ئئبد الاس ىأ امن اكسل ناكوكفألا ثيدح فو

 ىلع ةريتيفا واس ل تول بمكيلاعت هلوقو رمان دج ورايت تدلل

 ١ دارت نإل همانلعجاو ل--وزع هلوقو فاتخت علا ع |ناريغمال سالا تعبت لكلا هذ

 ٍ مودااوه عارفا تاكو لس اىكا مست مار فاك ن الف ناكو هانعمىفناكذا مالل ايها دعف كل نيصاخم

 || ورعوًرقو اهلكهعئاريشو مالسال اهب علاق ةفاكلسلا اولخد الجوز عدلوقو اذهانهإسم
 ىا 1 0 1 وحال لاك مالسال )لاو مالسالا ىلااه نعم هيمَتاكْمسلا فاولخدا

 0 0 23 م 6 هو 3 3 0

 ل-_ص+2 ىذلاف ل : لياقلا دعب نيدلادوعاوسرأو 2 مرا دمع نعل لاو دعاوُداذف

 مالستسال | ام مولا ا

 هظدحاف مالسالاو لبصلاو :

 ىيككد ها نإ

 سباعنب سعى سما لوق هل دو
 هو د

 8 ,درسلاال 10 3 1 هللا الدم اعلم

 2 ههعدمو

 ايري ولون مس أر * كل فوش موت ةدنك ىنألوقهلمو

 || ملا مكبلا قل نملاولو ةنالوى لات هلوقو مالتسالاودايقنالا اوءازختسالاْلسلاو مال الاس او

 || نوكينأزو< هويات ن «نوكي نازودفماللاامأق فاالابماللا تئرقوانمْوم تس

 1 ىكحو برح ريغ ن مهرس اسد ذخأو نيا ملا ةد ازالة داَعكاءاقلاو مال تسلا اوهو للا ى ىعع

 || هللا ثاخز تنجو ادراك راو 0 اناس عاف ءالا نبا

 ِ ككاو كرك واتا ماتا وكت طاءاضرلا لذي 10 ةةاومن أى هادف يلا

 ١ ا ”اءاجادكا وكرت ىأل أم محتار ارتاكو لا مسالاودحاو نعم ككاو أد

 ا 11 ور لاقي شمل هريدي قرن ممر َح تيد ىفودريغانه

 1 1| فاضل : لإ تاس ادق ءاكف مولعمدم ىلا ةمولعمةعلسف ةضذو اهذىطعتنأ

 سم



 ىأمسمالابنضدناك هلوق
 ىذلا هلوقو ملاوه ىذلا

 ة-عاطلا عضوم وه

 مسالا نالداسقنالاو

 ناعدالا عع مالسالا نم

 نا هركحف داقنالاو
 ؟اةعاطرخف نعت
 عة عت ناكناو

 لنا فلنا ىعمىلا

 يتعد ما مالستسالا ند

 اهيفءارقصةمربلسالو هلوق

 ىفاذكه جلاءارضخ ةبح
 مكحلا ةراسعو لصالا
 ا ةصةمرب لو

 غيديو اير مربلا كدا

 ىفارءالازبا ن ءو هقرول

 اهمعار | مهصضصت درشر اناا

 عم ما للا ةمح

 مل مانع ءنيلالسف ل ردح
 هلزوح الفرخ سجن ِمهمْغْفاَْسملا يطع: زيف الثم قاسي نا ثيدلا ىنعمو هي 58 7 ظ

 هركيناكرعنباثددحىفو اًدهيفالا عقداذأ للان 3 عمسأمل ىبتقلا لاف هذخأب نا

 ةعاطلا عضوموهىذلا مسالا ا ل .وزع هلله مالسالا لود وفاسلا ى قع د الاش نا

 فاَسلا ىنعميلا هيبهذيو ةعاطريغىفلمعتسي ناو 000 نا نعل جوز عهتادا.ةنالاو

 أ ماعطلا ىفلجرلا لأ ىرهودلا نال فمطا باب ص الحلا نءاذ_هو ريثالا نبا لاق

 مالسالا نمسا مالستسالاودو للا فرخدىأ لسأو لس ىأ هلله رحأ لَو هيف فلسأ

 هباوضئرتنبالاك  نيئاسلاولد 540 ةدعاوةووعافل ىئلاولدلا لكلا و هللا هلم

 وعل لاك مالسو م و ملسأ عملباو ةدحاود ةورعاهلولد ع سدلو نيئة سااولدك ةدخا وة مور

 نا عاما او تيكر عمل نمادادع أ فكم 1

 اهماهتلاو بانذلا فّدر رب * نوح تنطللب ةططوا سارشماو

 يان جسم رو «ب هناَرْسْن اك ودع ص قوخأ حامرطلالاقو

 اهعج ف ىئابعللا ىحواناو لالاحاط ملل نقال ابى تهمل اوكور عل كى ذل لاف
 ذسال اد اهمكحأ اواهلع نم غ 20 ولدلالسو ردانا ذهومديس بالاك ٍملاَسأ

 2000 ةنوزراخا بسلم
 رينكلاب هلال سمو وفل كسلا ةيودلع نخر رفدقىذلا* ءالدلا نم مولسملا و

 هبشالوط ناديعلا بَ لدا ةقشحو لاهو هاضعلا نمعون ًالجملا ١ لب هتفيداذا

 لاق ناسنالا لجرباصأ اذان وش لوملغعناو ب كيبادسل سلو نابضلا

 اديدشابوءابطلا |هبديعو ةراه نمئشاهيفو عب رلا ةيطءاريضخ ةيحابب ةءارق ِهَض همر مالو

 ةيؤرلاك مال ىلع سلا عيب دقو مالا بست دحاو

 اًمَعئاصعمالْس آت اذن همه اأن قا

200 

 هبو يدألادب عبدي هذا ار نرد اهقروو هاضعلا نم مرصشلَسلا لارأو لس نيب دي رج ثددح ىو

 قيرطف تانآسد:ءىلصي ناك هنأ عنباثدذحىفو تاس ىلع عمسجو 555 7

 ردكشلانمبرض مالسسلا ورعونأ رخا هدد عع بماللارسكي نوكيا نوبي دلا كم

 مسيار مثاضي أمال لاو مال اوما ةدحاولا

 هده < 2

 مالسلااهترسأةحاسي 5 لوُدَح ىردلا بأ ضرعت

 هن د>حاوو
3 
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 أ
1 
| 

ْ 
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 1/04 )١-/( مي11فرح * نيسلالصف

 ةرهزاهل طر ,ةلااهقرو ى مدل و اهرسشقواهقرو غبدب كوش تان رد [لازعت ع وسلا, غوردملا

 كافو رع تندضلا قران شلاوو لكو اودع رلا ةميط ا ص
20-0--- 

 ع لك دع فول سنا 5 ليصلك سلك

2 3 

 هوك دل ا 33 م
2 

 ٍْ و هس -»_ 3 82 0 ل 8 ع اك 2

 مول ملا دللاو را عوبدم 5 للا ةريثك مواسم صر أو ةمالس هيدءاوو

 1 هسا ا 7 هم م اس 5 و 2 لا. ا 89

 1 رمدسعت غدداداو ظورةموهفل_بلاقروعدالا غيداذاوةدعج بدال لغاا نوذدابءادرالا

 8م © مَ ه2 ه سوير تدم 7 #4 فس 5

 ملالاصعكابراهانا « مييسهدافاهيورتناكنا 2 لاقو مولسموهفملسلا

 || هيلطظتست همزلت ءابظلاو ئثهلك ًايالمضخأ !دبأمالّسلا نا او. عزة يتحول اقر مالّسلاو 1 3 -. ب 0 5 ع .ع عب < 2 يع ١ ب -

 ةسظ فص حامو طلا لاق 7 م«هاضعإلو رصشلا مارت ءنم سلو هيقن نكتستالو

 مالّسلا لوس ُلاكتسم 0 0 أبرمسلاو اود

 ١ « مال لاااهترسأ ىف ةحاصر» شب تيدر رو مالسعج ربما ىرببا هيدا

 ْ عجبوونيسلا خمالاءاور نيو ماكاو اك:.1-عجبومف كلاانمالا!ءاورنهلاق

 سدا او م الاقو لاق جمر ولا 3 ودل اريغرش اتبنوهوةمالس

2 > 700 

 الس ايظوأ قئاقشلا اه 5 اعداور ريبعلا نالعب روح

 مكاو مالت اوردشأ اع نمترضنامالس دن دنا يد محا لل مثنامالسلاو

 لاقوامنود<ونالريبكلاو اهتمريغصلا راما ةعاجمالسلا ليعت نبا لاقوة لسا عدحاوةراخا

 امالساذ مب تيعمةملصلا ةراخخلا نيسلارسكي مالسلاوتاف الا نم هتمال لام الاس ىمنهبسحأأ

 رعاشلا لاف ةواخرلا نما,تدالل

 «-و< 7و مه اس ص

 مالسوةرمصتن مةحاوع دع تمويل ايام

6 

 ىهورل_ىلا ةدحاوُكتإَ سلاو 5 اهمالسجولاَن را 508 5 دسللاف ةلسةددحاولاو

 2 ديلا قد عوامل اولاق ةراخلا
 - م

 و هما بو

 هس اود ما تاو #3 ينبت عيودو ىلا رع كاد

 هءاوصول اق ىاطلا َةَععْنس ري ماوهى رب نسا لاقي 000 مود!بلاودارأ

 وه ادك خلا هللاس هلوق
 ميك ها هررحو لصالاب أ

 هردصملا اما هلوق ِ 0 0 ١

 «اهمسر ىرعنايرلا مفاده || تلزم ماسوةنواسلاقوزل ضير عرج كلل مهاوغ ميقا عيسيتوما خال
 نالامأ عدم عج عفادملا ْ لاَ مظعرصثوهفرصشلا مالا ندوبيذهتلا السلا كقوفه#لاس « ةيورلاك

 ىفرلان نمءاملاا,مءعفدب ٍ

 باكل حولاول بنار

 ىرعهسةلماعلاو لالا ىلع

 ىولل اهمالس ىفريمذلاو
 رايدلا هدهموسرت 0 عب

 لولب حنو لوي
 ار نه باك هناكف نامزلا

 مانالا مد ةاران' آلاءاقيدمش
 هدافأ را ىف بالا اقم

 فكزوزلا



 هم مم ه] 2 3 2

 7 لو هد تع هنحإال »+ ىس 3 ود ىالومناو
 وم -

 مم مه . سوق متيم 0

 2 0 ردمعمربع لم ىنرصأبب

 نرسل وييسلات رئاظت هلو زمولا هلدأ ؟نسمأو هشنتعاو أليك لساو َرخالَماو

 هريسفت لبق * لدا ةبعكلاو امنّكلا نيب « حالا لوقوذاذقالا نع ىلع ل دال مالّسلا

 ةراخا ىهو مالا لووحقا اور[ تم اللا تكلا نبا َندَقَلَع هله ىب هناك سما دارأ

 ىهوماللان نمذوخ أ هريدقتلا ف لاعتْا را مالتسا ريغ لاهو تما لصالا نئكو

 ىرهزالا لاه لل كلا نمد وقتا« مالّتلا مدلل ذارخلا تيا لوقت ةراجلا

 ةُنالَتساَوضاوهَو مالا نما هنأ ريا مالتسا ىدنء ىذا اولاق ىبتقلالوقاذهو

 قمادقولاك مالنا نسما لاش كاز و هياكربت هئممال_الوبقا ارك دملابهسمل

 اذهةحص ىلعلدءاذهولاك مالّسلا ىنمّورتقاءرخآى لاق فهيلاهأ ضءرملا انام فارعا ىلع

 افون هس هفاق مالّسلا نوي مانا نا انعم اًمئادوسالا نا نومسي نولا لعن ألوقلا
 ىينهللع هنتْفَم عضو هلسافرخعا لو هيلعهشلا ىلصدتلا لوسرّلَيعَتا لاك رعنبا ثيدح

 ناقل نيةلاو أى وزو ' تاَربعلا نكس لان ههرتعان لانقف سب َرمعَب وهاذاف تفتلافالي وط

 ثيللالاق نجما لع وهن كلذ سي ةتلحار لع فوط 01 ات لرمرتبا ار

 مسا ىرهوما ”ييصفاذمو ىرهزالا لاق فكلايهص سيو :ليشايو ديلا هاواتترجطلامالَمسْما
 لبا قوس لوقناكرخاو هو مالّتلا نم ذو أم هنالز هدهيالدبلاوأ : :هليةلاباماهسلرخغا

 نالاق ل رق ماظع :ريعبلا السوم دَهلا او دلا ىف جوامالا دل وه دا و

 كابلي لحزو دب ان لكى اممم بنر ةوآ أ عبصالال وطىلع زاغص ماظع السلا ار ءالا

 َْئر وة عدص كد نم ىو لكل علاق هنا سو يلعمتا لص لا ن ءىورو ثالثا

 نفلبمالاى هو ةيمال عج ىالّتلاريثالا نبا لاك ىلا نمام_ميلصي نأ“ ءكركلذف

 عباصأن منيلصغم لكنيب ى جا ىهو تا اس ىلع عمدتو ءاوسه عجب وهدحاو لبقر عياصالا
 5و

 للاكل موس دور ماقااغسو فوت مظع لكمال سلا لمقو نايسننالا

 ريعبلا نسرف ىف نوكي ظع لصالا ىف ىتال كلا ديسعو لاك 0 رع 00

 هلزكملام_ْممبهذاذاف نيغلا فر السلا فا ذارع ريعبلا نم 5 قيبامرخ نا لاقيو
 مى -

 يللا ةَدَسنيرشَتلا نوم الد شنأ اودعب هيب



 ١-1 ١41 مملا فرح د# نيسلا لصق

 هم هم وا ظل هد ءاءددا وت هب
 نيءوأ ىالس ىف مادام »* نش ام الع نيك_ةشدال

 . ةقدص مدآ نبا ماظعنم ل نا ٌةقدص دحلان صداح لك لع هلوقئعمن اكو لاك

 : جيابغال عبامصالا م د ااخللا لاقو ةقالداطلا ل ند نازح ناتءكرلاو

 ا اه هال وا مصقمدقلا فل .هثْنا لاك تايمالس عيدا وباعك اهتاك رباعى هو عز لاكمال

 ا لكفو 00 اولا تاسيس أحبامالا مال بقوم لكم دنا امالظعلاقو

 "” و2 5

 افرع 5 ل ولا
 + ؟و-و

 ماس فتنالاونيعا اًنيبةدلجو #23 ل لاس نءىاوريدب

0-09 

 : ىرب نءا لاق مال اوبل فكىدنعدنا جا باك ن ءهباوج فكل ادبعدارأى ءملا ادهو لاك

 ا هتبحن لذ , ابان افاد الاون نيت لبا هاا بأ جقرهاذس
- 

 قرع سالو ةأح نم ندعلا نيب ور سلا نيبام سرفلا نم يا ءااوةقت أو هشيع نيب ةدلج لزم

 ٍ رص نيب فرع مالا ىردرلل دقو ققرعبيذ علا فو اريك ”1 دا
 نيبرفانملا نم ميلسااو |

 1 ثنود رك اوبل تسلا ك2 وا دفاعا واسر هلو رسضسفلاو

 اس سبل" ل

1 

 ميال دلتا وهلا فالي 5 الودالبلا“ ا عما زرت ٍليقمبا لاق

 ْ 1 بلادنا [تااودب رتثم ملا 5 ا ل 7 ىم-جاجزلا لاه ءايلادازذحباتحا

 ْ ب سا اطلاع هريغىلا دراسي الاذى 3

 يل دلاسرلاو لاق كلنا

 هلجا عي جانسفنرَعْلب #* ايدل قناة اط

 ةمو <

 ا رمى دبل 3 -دتناكو ا متو ا ىرايثالانب ركب وأ لاقو

 مرد نبا لاق حانرلا ن 0 1اس وعلا سو مال |

 1 .اوساعتابالا نضر 5 ا

 ماظعأ اوه لوو لها د كت اناس كار ءالا سا لاقو نالعملاو ْغّرولان ميري نالت ونأو

 رعارتشب نا رعج وأ ا هشنك عارك لاقو ناحانج هل ل٠ 1 لس. ودوهلةونالعملا

 نطدنانطد نام 0 ناد ىبل“ امنامالسولجر ملا ًلاسو خر مساول جمس ناو
 . 0 تلا ل | 2-0 هم 2< 0 ٍ 5 4 - 0 3-0 0 2

 نامالسون الدرع سقوئطودعاض:و دزالا ف نط:نامالس مكس ا ىفودرالا فنطد ردعاشقىف

 ٍ فالاو ني-علا ناب ى َجااةداعلل لاقي و ىرهوخلا لاك اوتانعابتمو تامال تس نسر

1 

 لالاب اذكرعثالا هلوق |

 ع

 قاعاضلا ط> ىف ىذلاو

 00 اورعمالا

 كما ما ا[
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 (ل) _منافرخ ءنيلالسق اد:
 نةمرْكَْ ند وصنم نبأ :انارحو الع سدكن 5 مملسو همي مما ”هلمبق منعنا

 هس 52

 ةملسوم مولود درآلا نم نطي ةئماسوت دو و م نون مانجر ”لسقاضأ 3 اب دو الدعسة نبةقصح

 اذكع”للسق مسا مغمسسا هلوق
 انيديأب هيلع لوعملا لدالاب

 تكتم مأ

 دامه" هليبقوبأ مودا مس اناا ياس ةماس ىلا بسنلااهي ا وسسلاف سدتلا دعع نم

 ةيسنلاو يتم ا ةيسنلاومالارسك هيغل يو راسنالا منان

 ىلع كر اارعاش السى بن يريح وبأن يسسلا م ذي ىلسوبأو ىذاسةمالتملاو م ماسي : ىلا

 «-ه)

 لشَألا نمل يله ريغىل سبرعلا ف سالو ٌريمن متزامن نم ابنية سعال

 نداك لج كملت ذكر مالا فيقال نب هقاد سعد ريك ألا نم ىريكسااك

 مالا :وءدناعطلا ناو 5 مهفايسأب اوعادتالف رعاشلالافففخدوبلا

 ماس ص

 ثددخفو ةددثم|هيفماللاف مالسنب د ومالسب مسالا امأ و مكمن السانوعد عب

 ياللا بفلوس ام 5و نيسلا مشو مراد
 عضوممالسسلا ةرادو عضوممالّسلا 2لتر ماو نانأ- ونملا نمتوطيموأسالا واضنأ

 . وجني ةدعاسلاك عضو كسلا تاذولانه
 مو )ع

 اًهروندايكن عافت #3 امن اكميلسلا تاذن م 59

 00 0 ا لم هج” د < ع ع وه ع

 0 اسوة ل وعلمت "هل سقروههنم نب متل ود الا ن 0 ”رلسق مس و رقةمملم و

 ُهلَض ملا نمل ُماَدلْمَسَو ءاساناأسو /ل ديد كامل 0 01 6

 لاك لحرلا اهب ىه-امروةأ سها مسا إن سو مكحلا لدر مدل لس و لحبر مسااضي امالللار مسك

 هناناممتا ان لاق ىذلان 0-0 اما كح اوك ل0 1 ىجْنا

 افاوزركنالو نيتقاند: ىلسو ناس نسلو دعو ناشْطعو ىضَعو نابسْمَعك ةغصلا

 نلف اقذاخ لاو طفل ناناغ ام عارتغ قلن منالذدلو ىلك نه ناطسقك ىلس منان

 الك ءارحأ ذهالو ناس رادهلوة:الكن اى :رالاام_هدوااقتلراثماال او ددقريغ نمّدغللا

 كذك وىضغ أها هذهو نا. مَع راذهوئركشتا 1 0 لحر اذهلو 6

 ناد نمناكل د همفدج رز كلذكو يام ةنانلتك لمآ ناكل نال..ل 1-هلا ىفءاج ٍك

 يطال وت ونا -كريغستٌناملس سابعلا ونألاقو نا 5 ول ع
 ةدسرو همر

 هاذا تو 5 قا ذلا ةغبانلا لاك 5 مالسعتلن مة ال1 هردصلا ةمك#ءالدج هلوق

 لاك رشك مئاستساو ك1 لحتر كو ةاسألافا مانآلا 2 ناهس لا عسادارأ 4 3 لكدم 0 ل هد #3 ءا|«ةغاس اكهششوحامزلاهمقد

 نبا :



 كاعتنو قلل ءتارتضود لا قوتنا 00 لاو ضرع مجال دريعيو نيرعللا ليوط م لبس

 ١ (مدلسا) نينا اك ا ل ااا 55 نيساالصذ

 4 دك هد ردو

 ما ا م ب اع 3 نأ فولو عربا

 هم و عهد هد

 ا را ُثَدحاهرتَقَن 1 355 مكاو ةقعاسم ح . الدشنأو اي 1

 لاك عراد نمد سس لكلا هولا نام ا سعاد 2 ى سن نال يساوي
 7 6-2 - و هو و 0 رو ةسسو

 امرادت عرف ا اة #23 2 آوى ىف ريعت

 9 هد ءوص
 وم

 ا ل د ل 5 رد هَكسوهو تفسد اسرق ىف! قولاق

 4 و 2

 ٍؤ لاوامتاو لا ب ركل ستات ”[تاوءدس الاركان اوهوريدلاةَ موهوب

 0-2202 6و
 ل كنا اتا ادد #3 رفاه را رعاشلا

 ه2 5 ص اس

 : عيل سىأرم ا 8-11 تالا عارم كرد ل ىو لوو امادولقء أل

 3 ا صر !لالسبو ةيطظعلاولدلا ل
 م

 0 هدد شد -

 ىذلا اع ستلا نمميلظ هلوق نمل مالسامتراسأى 0 اك د هنئاك تح ءاعستلا نم 1
 وم 6ع 2 ىلا ١ ملطم كلا ىف

 اا ءام .كلانمالس لاو راسن نار سرق لو

 د لا مواسي 0 بأ لم ىدوتالاك
21 

 2 لا (علع) ةراخلا ةياورلا «ذه ىلعمالح !اوامالسلا كدت هرعش قرومشملا ىربْنبا لاق

 ةيهادلا فى لت | مهلا ىلالىربنءاد ثنأو ةيعصلاةئسلاو ةيهادلا رمدكلاب
00 

 اتساع نيح كن د لظأ اماذاّسءْشلا امك و
- 

2 

- 
 مي م آلام

 3 اسد هزك ١ هقص 200-

 مالسبلأووادعسأن مما اكسس ةمكم او 0 !اوو

 ا
 عربا د مي مباح 5-5 احو ةيعصأا ةئسأا قدشنأو

 ْ قيقدلاع مدلول را ب لاو لكنا نمل ءوطأاو ا (ي4 -( وغلا ءاسلاو

 ا ل ىألوةوضي رعلليوطا!لاصتلان م مللت والات
 و

 قوريراَو اولكر 2200 2 ةوددالت كاَذَف

 نا رالف السم الست ددحغ ا لاصتلل لاقي وتاضرأمل ا تالوشخ امام ىعءامنا
 5 ةروم #8

 مجالس ةغيصو ترآو #3 حرام سوقو نيكي ودعي

 : عادل 0 مسلك سلا هلي وطلام 01 لاو لاصتلالاوط ماهم الس لاو

 ١ , اءءودكع ع
 سأرو فدك ذاوديدش م 8 و ديد ثوم ضلاوجالاو سبوع 5

 د هد -

 (رمشع سهاخ برعل ا ناسا لش ك)



 قمد_-ةةدةتانغ مهو 0

 وهو تايءوم - ةدام

 وهامانهامبا اوصا ل

 هءءععم عا ءلمكشلاف

 اذكهةذلاةقلسلاو هلوق

 ىذلاو اطو.ضهلصالا ىف
 يراها ريوعاتلاف

 مسنلا ىف ذك ا

0 -َْ 

 نك ا ة.دلا_ كلان

 00 ومانقلا ىفىذلا

 هقتطد مضهنأريغ ىلا

 ها تا الاك نيش ارث 09

 صم

 م ملا فرح »* نيسلال دف 14غ

 ايان بكار 01 1 1 نمار ا

 امو ىركلاديناج »* اهمأايسشتلاسو 5 ىورو

 فدا ىالىربنبادشنأ ومدن ديلا هللاشدال ومس هل لاشي لوك أ ا!بيذهتلا

 ميلسلاّلك ؟نسح الورش »* 2 ل تاسقارلا برو اذ. هم

 هلدهلاني_اانباوصااولاق نشل نانسي ريا كندر لككت نم ء مولا

 هي ويفسمزك ذادكو لاف نيسلابالا يملك. الب رعلاو نيشااندلدأو ترعدمهسلا ةقشحو أ لاق

 وي - ب ع “ 2 . عءر٠ - ل

 (منل ) مس لمى تناكاذاةدئاز ني-لا لهدتو لاّقفا دئاز ل « عام لاع با»ىف نيسلا»

 9و 5070 س مهر 5 5 ع وو 00

 م (مدام) مالسم كاذكومظعتمربك.ةم كأم 0 ءرطمل هنا عدلا

 لقو هقيقدفنالا ل. ؛وطماعأس لج ) ملم, :لكعلتي ىذلااضيأم طللاوليوطلا

 ًايالك في حامر طلالاق :بئذلاوه وما علس لأ نعش توغل شاملا ملا عساولا م اللا
 ٠.9 0 ةهدسعو

 هدل-هع بدو 9 »* ادا لكلا لحال تانغ
- 

 ليوطلا مجدنا ين ههس اوقرشلا يخأ باك اعداتايغ-تمىأتا نغم هوق

 مس 2 لا مقلتلاوةقرا سو قدا عماد لبالا نم يلا لَا ( مقاس

 نماماو ضر نمسا س دولة دق ىذل م ولما لبق قو هندي ف هضّرصّرت أفرع ضإ رملام-هاسا

 امامْولسا مهلا دقو هنولره-غو هسا أدق ص سه هذو ج ىفو سهذيو *ى 2 / شارغإا ىلع مار اله

 ىذلاوهثيالا لاق نول اريغتملا مهلا ىجمصالا دياز ويطول و راعلاو هل قو

 امامهم: ئنلا مهلسا رخآ عض ماكر هواال !اهو را ص اننا يرلاوو ضرما مار

 4 معأهاو جن مج مواس ىربنالاقو لجرما ارم .كلابمهلسو هخيررب خت ىأ

 مليا ئازعاج انتر 0 0 ا نحو ماهامهعجولا قل مسلاو ملا

 م ع هفتواهمتب هسا ةلاول هنو مسمن وهنا ار سلا

 ءاهالب يملا فيفتي ماسلا فورعملاو ردانّثوملا مادا او ممدلاَهيفل_عجماعطلا منو مسا

 ِ : 1 ع 1
 مها فرفضت ماسلاهنا توملا ىف ميهجااو لاق توملا ى 14.1 با اهدرول ىيدق !نبريسع ثدد- ىو

 8 و6 #9 لا يع 98 8 .

 ىهت ممل ديل ثدي هماسل ااماو مادلاو ماسلا م يلع دووالتلاف اهتءهللا ىضردشد اعاذي د١دل-حقو

 0 هللاهوناطبش لكنمكبذوعأ ا مهللا سابعا ثيدحم مهو ماوهلان هموم تاوذ

 ا ال للدين ش ةماوسلا نوم 5 لطم | الامرعت ؛لافو هماس لكرمت ومو مالي لك

 الو



 4 (مهن) مما فرح *« نيسلال دف

 هماتلادقلاتاماكبهدبعُأثي داى و امههانشأو ب لاو وبلا ثمر تت ت6 الو

 ما لاك كلر يايا رانا ف كلاب 00 دارت مسسلاو ماس
 عثقمد هه --- هر صوص سدس 6-9

 لاك 5220 0 7-5 * همع# نيد رةالافتاصوو » ةيؤرلاك

 -ٍ ع

 هور -.ع
 تومواشردال بلا ىلع د تع ىدعت منا ىذلاوه حالا

 براقالاو عامنا هلا لهأو لكلا تلي ىأ 5 تمتواواسأن يذلا ىلع « حاصلا ىو

 ل

 ناثدد-ىفو ةماعلا ٌحعكاَو ةصاخلا مسك ىلإ ارعالان ا براك لانا اوسيانيذلا ةاثلا لعأو

5 - _3 8 

 هداح ا ئهه ماسلا ,ثالا نبا لاق الا ةماسلارش نيس يدلل

 ضع و وو 2 1ه- و نة* هو مر

 0 مود“ عمجاو هاستو هب رخ هع "واى :لكمسو نفاد كلاونطَخ اذا دلع لكرلا

 مدا مآ سولاف طا ردنا مس ل .هب الي ىحزيزعلا لدزاستلا قو طامخلا

 9ةسدس7 5

 قر نو مسناتف امج هلوقد ميهوب تكلفة ارم 0

 ع 0 أرااةسىهمصالا لاكوا ميسو هكر نمهي#ّناامو اهعدصتأر ا -وةرالا

 5 هو وسوم و 8

 اهيقثةربالا مام-ن ١ ءازخاو ا ةديدغلو امتع اد تاو امام عشا كترحاوأ اخ تد د-للافو

 9و. وو 5

 0 7 كزجت ىو صوسنعا فرط ا ضاوزلكل يت اا

« 

 مسلا كلذكو لاق و مدحاواأد موه 'ةهئاَسسو ننال هدو كمديادلاو

 يه اا رد موو مضي لت اهلا

 و وه و

 موهسو موعسلا يفر قده فورا عنن ااا طا ف زر ىذلاهدلحو

0 
 مع اهدحاو هعومد راى هر هتهاونىلا هن أةَمصق ىاج نم تت املا ةيالصن ع قرامسَرُعلا

 وهو و و هو

 نيد. لاف قعلا ىلعهبل دظسدو ه«هوع» ىرع دس و موه-سرذلا حوف ةددسعونأل !اه

 موعسلا عضوم فيا اع 5 عربلادقعم ل يسأ فرط سرفلا فشيروت

 جا يون يدوخ املا تا يللا 1قناقر ,ءناسمسلا لقو

 ْئث :لكسسلاواه وجو ف كتجاخم هتدصألاقيو ك0 0-0-0

 و

 5 .رالما ندا ع نه حرختشم هعاشأو ماو لا عدول ملول اورصلا ننحرم عقلك

 تدلزاةدعق ا وطوتدعو عومسلا هع خالل لاك

 قو
 اعمل ١ نيضو | هدقط» ل 2 ع 33 هيسجداكي يع منكسكم ىلع

 ولا مسوغ لاو ناعما هجوقيو يالي از ءالانا موه مماًنيضودازأ

 قىذلاهدلا-ق_ثم وو

 ها قاشممكحلا



 "*لمكتلا فىذلارملاوهلوق

 مهأ رسل و

 (معع) ملا فرج « نيسأالدف [١
 ةسسستتل_سسللتتلل_ تللللا بتتتتبتتتببببباااااااباابااباااااااااااااااا_ا023-ا

 ؟ .وكو

 رولنبدم ج-لاقو ىّرعنيضوأل دخن نا يا لو كود قاع

 اي نيضولا لات فيسات 35 هاكرز نال ىلع

 يركتولااع كوريا عامتصآلانانملا فاعلا لاقو 0 10 هلىذلا ىأ

 اهعجو 01 طفي ايطملاةراز وللا بألا م ةرامِجْلا لاقيو ةدداوناها لول

 هم 2-2 0

 نول هبا شلا ا هدلصأأ. نيو ماس يزووقلاب عوق ىف م“

 تيمكلالاق تالص موقلا نيب

 هم 52 51- د0 0
 لعمل ع ا 35 رومالا ف ,هروعق ىاذلو

 و ةماع ءءء 3 -

 اينالز مسلمو هيون 0 ب ونام ا تفس

 ارو اكل جلوبال كئيب كريغ مهام ع أتصل ا هحإلو سالو ريغ مشلاب

 عو 7 و هم

 دعبل بيذهتلا ةدئس ول 10 مانع !هنجانسملا صو ديزينةيردلا علو هروغام

 كرت نيراتام ا تمرصاذا ”لذلا تدع ها اي 0

 امانننو غرورك نةسدهتلا فو غّرولان مكربض ضر أ مه اهعجولاك اهملعر لاو

 ضب لاك اذهاملاكضساذاك ةر نجلا اذلم ضايع ثيد>ىفو صربأ ماوس عجباو صرب

 ناك الل ةدرابلا ىهىل_قو تنزل ع امو اوْغّرولا نم عون صربأ ماسديريماسلا

 ةددنعولا أ يبارعالا نبا نع -هلياقةريخالا يسمو عاسمويو ام عوج اوقف شؤانمما توكماراجنوأ

 00 و 3 - -

 موعصوهفانمون .هنملاقي راهئلاتوكستدقو ليالارو راو لِللا,ت وكت دقو رابنلا.مومَسلا
 5 98 7 هس هم هَ ٍ ان . َ

 ل يدجتو 35 مهعس نانا مكي ءاحوه ةمرلاىداىربنبادشناو

 ةوس ية

 موو موهسلا هس عوودمثنوناهنلا يود موهسلا اشاد تح للا سوس

 - هب 72:22 و ودوع وم 8.

 0تارول سدس مو 35 ]ع لا وع توأع دقو لاق موتو ذ مودم

 ىهو امش ةققّيعلا هتوف نوكن لا مد. انيدلاورت ادسرملارئاودن موسيدستلا

 اهد_حاونسرَقلاورفاضي ًاموعسلاولاك 00 0 آس رّشلا م 20

 هك 27 هى هه هيي 2

 نءدازأ »*َ 1 ىد هنسعب نع تسفنف «: دم ًاودار ذو ءانذأوءاننع هب>ورو مع

 جراوللاحدعر ءاشلال اها ة/ميوور سني و ويركم

 و وو هدم

 امواج ادابج وس 3-3 |مماكىح موصل اهرب فاطا

 و

 افلا ثدحلا موهدريغقمعل 00 0 ءاجنا فورس ته ءمومسل أ نوه لود

2 



 ١ 41/ (مع*) مملافرح د»* نيسلا لصف

 ْ اطَقلا نووريطلا نميرمبيذ لاو ةماسم-ت داو كاملا مابا نم برمض شل

 أ| ادهاشمك هرايادجشناو ديزىلا نءاضي أ ةعب رمسلا ةقانل اوريطلا نمبرعض حاصلا ىف 0

 ملا يلطانلااببحا 10 تردوُء ود تاولل اهتم مانقدر رسسلا ةقانلا ىلع

 ْ اهلركذ.لو قاطع جريط ماعلا لاةفورعف مساس ضني 1 للا ف مهلوقو

 || نتفاكو لل ىتساك ع الامو دوعالام لجرلا لكساذا لمفلاقي ىنانعلا لاق اًدجاو

 ئ قءاهلر ديل باطن ال ثمرط ماعلا لات قونألاض_ينتناكو ماعلا

 || هلوانم-لاقو هصدخت هبواسعسو رش لكح حرا ةمانم دو هقيشتلا قكماوللا مانكتلاو

 ْ 7 ٍبيؤذونألاق صخشل مما لاوهزاعأ

 ميشال ءاهعز 3 5 اهتاكيابثاا 52 ةيداعو
3 

 ا يشمل هلكناَمسلاوُنامسْحسلاو ني او عامل الوعل ماهل لبو

 أ | ىنارعالا نيا ةغيطالاة يشيل ةوملا ا ىف يت 0 عب رسلا فيطللا
 5 3 2 ء5< 5 ء رتل د د ضاود "7-52-292 كاسح هءاعوم
 ريغدلا بدلا معسل لدقو هتف ىثذلا ماسعتو مد و اهمقر امشمىشمادأ ل-رلا منعت

 9و سود هه

 [| يارعالا نبا هئاسسأن ءاعيجب مسعمسلاو عدو كاعَلا اودع نمت 2-0-5
 9 332 روء.و- سد

 ل ةعافلاو ل اا و 63 همسع«هوهنالا د ىقراق 3 1 باعتلا حف خابمد

 رام
 ومو

 ىهءارتة اك ال ةقلخ 0 . ودا لاقي ثدالا مسام عجباوءارحلا هلع أ ىهىل-ءقو هس 0

 ىثةري تون أل افو تملاذؤف تاتو ب ا لاف ات اردو ىرهزالال اق 0 ||

 ١ اماولأ ةر+ل ا ىلا لوطا سور اول اع كام طل وكب هو معلا

 مو

 مسع» نتن ءو أمد #2 إنا مى اان ىلكاذان حاملا لاق عطضوم مسع-و
 يللا

 مست راك ب ةرسلأو 5 هيوصن نءأحالأ الا ىلع فد ليمْطلاقو

 ثيعبلا لوقو ةنيرعم لت تسكجل نايلي

 سسود و © < ه9

 امسو-نيرمثتتايح برسم 3 هقورعناك ت اعوجُن ماد 3-0

 #س سد «5 تمم

 اذا لوهسلا ىفاهران' ؟تايحلا ٌبراَسَسو قرأ سل يك نا ع هلا عي لاك

 رو مة 8

 م وأ لاك نيا معاينة مدد دين جوال ىنبرست ترص

-_ 

 مخ ”انلا هيو ً و امنا م



 (مس) ملا فرج 5 نيسلال دف ١4

 0 وسل زاك قىوراذكهرت الا نسا لاك مدام انادي

 كوسا داهم دخول .دكرو تعا ذاا هاو ئاديعو مساس عج .انمسلانا هام .اورلا

 كاسر ةظفلل اهداء مٌتماظتا مل اطول اكر انل ان تود رخك نبدا ءال هاب بشق منك
 هب ة١

 نادبع مهماكتناكا_عرولاق ه 4 رع امدم_ثاامو عنشمابيف تبجأالو 0 .فاشر لفات

 عقم اواعرهظ ىلع أ ةقانلاو ريعبلا مام 2١ لع اشاونسو الا الكت كودو مسالا

 نسور ىلع عناقكان نمهعد قاوألان »تلا ةسؤسأك ن مس ع

 لاوو ةمسأوالكل اهجس دقو ههانس ملط تونا سونا راع ندوهقاجب 3

 ىلا ةثاملا كك نامدل د ةسش و مانَسلا ة مق ةهستقانو م-لجبشيللا

 رعشفودالعأ د ٌلكمانسو ةعشتادغيف 0 واغرب نبا ثيدح فو ماسلا ةعظعلا ْ

 ديعلا كذلا وو موت 0 مشاغل نمدحتا ما: و 0

 هأن تلاع رحتم * ايمان 2 اَمدلاىضَك ١ 7 فار هلا ءاهد تنل اوقو دمنا ىلعأى أ

 مانَسااكهقوؤراص ىت> ه "السا ذاءانالا 5 وهعفرءىذلا 2 2 0 3 0

 | ارا رتتات الفلا عش ريش ةزلع < تارا عقلا كم 0 0

 انويعواس شت العردملاب * اًمدفَسا امس ست

 لك كلذكو اهرهظ بكر اًذاَدَقانلا لسعفاا مستو اهداجاْذا ص :رالا باكتسلا 2 و

 لاكو اهم يل ماظعرانلا ت تدهتشأو عفترا ىأ ْناخدلا 0 يوم

 نب يي بم * جر تبني الوم ددسأ

 اهيآعفانااذاث سوما 0000-3 راعأدازأ غتلإناوزفاه دانت كورو

 اهنا للاخ ةلعس ألان ذ ةعسأو غسل اةد اهدانسأ نمت اذ وو منا هنعنأو امانسإ

 قفا فاسو اهدوسحلام راس َِ هدأ 7 حجبها هش ألخ نواه

 لاخاعتتننيوحولازريهز تنناكو دو ةجأ تادلة 00
0 

 ره متايموسقلا معو * وخل ناك امال ءاقاوكت

 رشا ةقدطث رع فَوَر عمم ؟تونلا عدوة رمال عفب ةعشأو ئرعولما

 ٌراعَتسمْن اعلق كملوو- «  اوزازيلو طلقت نانآلا و -ه.٠١ - 0 م كل جيجل
 راما معاصلاهسناوك «. اهباع ةممسأ هامظ ناك قو سء 4 1 0

 2 ع ئ4 م



 44 (معس) مملا قرح 35 نيسلالدف

 ق5 9 هع دس

 راطقةيراس ب عمال 5 ناودنأن اكمل نك

 ىرعهنالكلذب ل لاعت ل اوقو ءابلعلا .ذاكمراملاو

 ةفرعمتناكولو ةفرعنوكتنأ ب جو اذهو اوعزةثللا ىف نع متستو وضعا فرعا قو

 ل نوجا نيت سكر تخيا يروا لو قجاجرلا لاه فرضت

 0 و لامع ن 8 5 ارت ءامىأ ىرهزالا فشلا نم ماع متو د

 ءاامد مكونا ى 0 تبصن كفاه نعي 0 نم ىو: نآ امهادحا نيةه>

 ناكماو دف ةرعم ميسا ةركسأ ني ا مقام ك1 تاو نع مفردا 2 ايم

 ل رام رلالاكو لاقءارذاالوقاذ هو يق 0-5 ا ءامللاهسا

 نيسلاب همس ١ىدتقن الاف دراباا نعي : ميسكلاءاملارب >ثرددلاىفو .ءازفاا لاقامهانعم

 ًامشالع“ + ايلا يتلا هير د ضرالا «..بو ىلءرهاطا | عفترملاءاملا دو نوالاو

 فيرمشلا لاتيو ضرالا هجو ىلع ايل بال عسل ىرهوا لا 0
00 

 لو شضرالا نءاعوؤ سن ياذا م ورعب ان ضرخلا ح

 تاج مدن ”الماذاانمن تءانالا تنسديزونأ ياللا ا :[فالع
-َ 
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 هعُدتكر مدت او همك دربك تدل هس هو ال ٌمَسنلاوءريغو ماعطلا ن مهمات |لثمةقوف

 داو ىءعهتمف م و اوكدجلا مست او تارعالا نيا نعام هالكو نيدشلا فرح ىفرك ذ.نو

 اهفارطأ تنجاذا كلذو لمكالةر تيم لاودضرع نم واعاذا طئاللل تي ل

 بلكتلا نير قءنوكلامةخ وك نار لع نوك رصشنلا قدنم ةرعنسأرةسمسلا وت ريغتو

 ىد و ةمانكتإلا ىعست ةريصش مسا لذفأو عاج -مدلاو 07 اليالاهلكأ انيلدنأالا

 اههشأامو طّءتلاو روْذةلاوناماضلاو ىدتلل نوك همس !ىرهزالا لاك نايم

 نوكاتاع إو ىلطسولاةدرولا نعثر لانا اتش قر لاو مارب غروتلاو رويل اك كل

 معزةفنن-وألاق اهيقلي ىأ اهلا لا امأكاياصلا عبو رّدبلا نود ةشير طال معلا

 ناوسهدةااركناكاموءوحنو رخالارقب 0 ' 00000 لا نك

 هلك [”سل م سفلا ضعيقول ميلا ةخامبكا اةرئالاو ةيانسالا ودار و عسل لضفأ

 لاق لمتسلاكهسأر واكرامو#و هّتةسهتدحرخ ىذااوهو عاطوأ 2 وانصح الا

 ديم لاو فدا وود 03 ادوعدوءمرك أ اقيعر رحارلا

5 3 - 02 252 0< 



 ل رم مانسأو هلوق

 ةرامع 0 تدرامس

 ةماتسالارصنوأ نامكتلا

 لاف "يل ارث سكلا نعي

 ع ها رسكلاناهق

 (مهس) مما فرح 5 نيسلا لصف 57

 و

 ادوع م يماعوعدب ثيحي * ا

 ىرنزبا اهات عطاسرانناخدك 0 دسللاق ماس عجلا او رهشلا نم برضةمانسالاو

 ماقو اتسم عزان * مأتم ىريتأالا تيرابس ذكناورصنماتسأو

 مانسنم لس عزا كارأ 95 اييلعان وا ار 20 ةغالا لاك لبج مس اماّنسو

 ىاري_سلا هاك حارس مانسالا و لاحّدلا درجت 5 : ةرعدملان لب م !ماّسِْماْلا لاك 5

 كنا 6 0
 فوتو أك رمل الا هم 1 عجلاو ماا ميلا مكسحلا 1 موسنلاو ماسلا دحأو

 ةس هد

 مور 2 0 0-0 لا كلام ىلا نع

 ملسو هياء هلنا ىلصىبنلل ناكثددملا ىو همفىل ناكر نم طلو كنتى هنيح مالا انه

 2“ 05-9 0 107 ف وديع اسعمو .ِ

 3 ىهورمملا ف د ارم رت و يوم سكوب

 نام توماع ا ا ا م

0 

 هدد ربثد دوو اننا ود ًاردقافر حل دد-ىفو ناموس اامىردأامثيد-لاهنمو

 اعراقتن الجرلام ساو مام معجب اودي عراشي ىذلاحدقلا مّسلاوِرمطلاو للاى أك حرخ

 و -هعد)و هدد ع7 73< يد © ه.وو هدم عرس

 جفاانهممس آهتههمسفد-ةعراق ىأهتمهاسو مهعر 2 ععراق اهم مهم 0

 ناكف مها-ةليزختلا قو اوعراق:ىأ اومءا-ةواوعرتقا ىأ 0 و

 كشحلا نيلجرل_بو.اعهللا قضبلالاف 1 عرف ةنيش#لا له عراك اوي نيْضَحْدْلا نم

 قييفشلا ا ا و ثرراو ىف 4. 1

 هلوقريثالا نب الاف 2 رق هالوهوذح أ مق هب ا او وادم 3

2-2 2 

 00 ع مدح او لكم هرهطظ» | ىياعرتقاىأ ا

 000 00 هس علا ا ىعد 1 ىممف

 "لوو

 نماسيرقنوكيل: وطلا ضيرعلا مٌهَسلاُلصَتلا و طويل 0

 لاق هضرحأو للا اريشوهوُنا دولا هب بعلي هيفري_خالو لصملا دمتم 2 د ار

 15 م

 اهبىرب هم جعوطعل | «-_سأ أر ىلع ىذلا عب رماو 6 اولاكريعل اونيرارغلاوذممسلاو

 ه؟ جى )

 نالاق ططخم ادرعلا ماو هلو قولا نيام ذهل نمد اوف دهلا ني ةرصبلا لهأ

 م5 ع« 2

 مسمن اع طبرن هنود ىلا »* ةعاسو أ ضرع رانا سول وق هنهوكرب



 1 (مهس) مملاف رح نيسلا لصف

 دةهس١ودو) ْ و

 رود ططخت مم مدربو مامشلاك وديه! طط ى أم مسدر ىف ىلضد ناك هنأ اراجحشي د>- ىو

 اراد سيمر اودلاق همق يول كلذامنا ىنابسللا لاو ماهسسلا لكش ىلع

 ميما هيف ناكني 35 اهني لوشادعبام اك

 مجاز مجاعا فوزا ايس اي ةهمسلاو هب عياش ىذلا حدقلا مستو

 واف كفانا ءلا ىلعر لا عقول داذاف هيقداصيلادسالا ىذلا تبل تابع دنع -

 دسعلاك هيا رقلا مضلل او

 و و 5. 59 7

 بيرسقلا ةمهلاوذ دن « دقوفاّدلاَح 1
- 

 03 2 9“ هنا حاطه 2 2
 مصر أب رص نم 6 كر د مكاسب او ةصح راس قب لاقو

9 8- 

 ملا ميدآلاب م 1 هب وادي 3 دق كب قلائل

 20 2 2ك 2م 7 000 12 -َنن هلو 5و ءامك“ الاريسعي 9 - كالا د مهءاسن مكن ارفأ ا هل ةردارأ
 5 1 م ءو

 رغتو محلا ما اوما امك همن ىأ محل ميدالا هلوقومعلان 5 مم

 9 599ه "و و«

 موواه يفامو سم مسي مضلاناضيأ 0و وانا مك تركع و الوبدو نوللا

 0 2 ا .

 ماو 56 90 مج ممدحلا

 مسن جالو بأالو »* مبا ىلء رحال مو د َش الا برئ ااديدعر ىو

 قو نضراعدلا ءريغتاذا او انصار هاس و ءلشدثيدطلا قو

 يزال ازك اق نسايعنا ثدند و هحولا مها ار ؟نايسانوسراتلس ل-

 2 3 مس هاف 0007-5 وودكس ه8 و

 ةراتع لوقو مههوجوةم مسد

 لكلا عفا اوَوسي د انك دولا ٌةمهاسلي تاو

 قدس اك هازال اةتعلا نم بامر اول تريلا لا باصأ نأدارأا ا لاقف باعث هزمت

 ”وهوس <

 سرقو لا: 5 قدامك ل اقلاوسُف البنا مابلاناولفاست كل عقلا مناوف

 ك6 دوتيولةمهاسل ناو ةرامع تدب دشن أوم دقو ىلا ةبيركى علوم هولا م

 قيام تفوااو 35 يعش هذلاذمشم فو مسدقو برحلا ف ةيي ركل عَ اذ جر

 لاما ن نمهولا سو ع ورعل مو مسلاو ةمدعلا نم

 مو رك موه قاف * اًرسأ ىرسكلاةثومْنك انا
 ءءء - اي

 ريل دنع عركلااراسأك 03 البت واخ ب نهر

 ) رشع سماح برعلا نال - 3(



 (موس) ... مملافرخ «. نيسلالصف ب
11 00011 

 3-5-2 هسه -5

 ديا لاك م اما ومو متي ا لي ب اب ادجلمدلاب

 م د صد هم ع د9 اني 1 2 5 5 8

 ماهبديا ناعيا اعبي !اىرو #3 اهحال شح ادالو !ىلعان اك

 زان نرشيلاف ناطع بل يام ايس دمام 5 هباصأ ى 6 ًلجرلا مس

 ماسلا اهرب روطنا فاق * يفتن ف رع ضر و

 مهسدقو ومدارس ةلانماهسلاو هيلدا ةدارخا عباد سس هلا يعل ٌةممسلا جلا ارعالا نبا

 ديبللاقءاوساههجبوأهدجاو ةّراخا حيرلاماهّسلاوموملا هتباص اذا هلعاف مسسدملام ىلع لجرلا
 سو مس

 اهماهسوا موس شيال عبر 5 تصوم لااهرباو كرو

 م هوك

 م بهو هفته مالكزثك اذاردانم سوم للام املا ميدل

 ليعلم ممم برو لامعلاءاكشنا ءالقعلا لاجرلا نيثلاوني سلا هم 6 د

 وو

 وو لاق بسك ل قعلا مهتم جبد فايعلا حو لت يو يصربسلو

 لاك ماسلا ةقانلا ماسلا بلا قه-هسج يغذاذا ملام 00

 بعمر دوقلا واخ د ةمهاسدنع عفن اخ ةمرااوذ 3

 خلوا ا ققحو ركاب دلو سدو نيس الر ازلوقب

 معك 5< 92 ا14767

 اضي امو سرك هين ةزسلاممت و5 فة رما لوم لباو سلمالا

 موو 1 - م 5 هم © ه-9و دوم مد
 خفبو هعضو مما مو هلوق

 قاكاه اهسكحونيلا ددرسملا 7 امهبوتح » تف.ص 0

 هع. ينحم» ما سوماقلا
 نك ةهد9) هم

 هصواسدهمم لاش تلا روزا عملا ىل لعتعل_لاص ”هرعموسلا (موس])

 هج 1 اوي ا مواسؤ اوس يمرس لا و شوركم ايوان لع ماتا واما 2

 سةده د -_- ذل - مام وس 5 829 هدو 826 . ا 7 وءو 53

 هناواهموسىلرك ذاهينمانواهموسمتل ًاساهانا هّدمعاو تمل اغا ملعواهانا هّدنمساو تلاغاملعو
 . دك شل ثلث ء- 0 م ا 20000 2

 اذكاهدخأات!تاقاذااموس ىعلساب الق تملا ةروموسلا ىلغيناك ا ذاةم هوساا هو اىلاغل

 ركذتتناتنكاذا امايتسا ىملسب هيلع تسلا ةيواموس ىتعاسب تعمل ةلثمونغلان لاب ص

 تلا لم رلا ماش و نعل اكيلع ض :راعلاوهثاكا ذاامايتسا امل د نم ماَنسسا لاقي واع
 مث دما

 نآىمثدد-+لا قو امو كلن عجم مالا د ىذيني-كلذواموس

2 

ش ةعل ىلا ىلع قرتسشملاو عئابلا نيبةيذاملا مواسم هيخأ موس ىلء ل كيلا موسد
 "ل



 نذل (موس) مملافرح #3 نيسلا لصق

 كال :ىرتشي نأ ديربرخ لج رءىيقداقعنالا تراقب ةعلسلا فناعي داتشملامَو اسنين أهتع ىئنبنللاو

 هيايسضرو ٍنيمواستملا نب هنلغ الار ال «لوال | ىرتشملا دب ن 00 ودعا

 قو وااو ضْرَعلا لق حابموداسفالا ن مهقاسملاب راج انوع وف وذا عضال لبق

 : اوت وعل ونألاك نتمشلا عولط ليقوم رحل نءىسمم لسوديلعهللا لص هنااضيأ ثيدحلا

 لاك ريسغي لغت_كيالف هيف هتلارك ذي تقوهنال تقولا كلذ ف كلذ نع ىسمنو دست ب مواسي نأ
 وهو هاهم تلا ورده و كلغ لا تءراذاا منال بالا كئرنم م موسلاتوكيت زوو

 ها رندة يس ل 9207 .وبرعلا ندلاملا له أد :عفورعمكلذو اهلةقءادهماعباضأ

 ىلذعاارشكلاقو سمى اسوة وسلا كافل

000 

 اًماس اعلا ىلعٌتماساذا 5 يوقد 0

 ةمرلا ىذلوقو ترك تااموسيرلاولي الا تمارا يع حانرلا موب

 مستو ىدانآلا تاحاص عا 2 سيكي مر متل ةماتشلو

 0 ىذلا وسلا ن مالعرااوهىذلا مولا نملب لي

 َق ةولابا عمق ل-جوزءهللا لوقنه عطقا اوهىذلا حملا نم َُس عراه ءانل بالا اهف

 تاز كمدس اواو ونكتنان كذا اهلا لل وت قلقا اخو

 نس لراحا ميدي طانموسلاب * ةرهام نال قدما
 رباه ى لست لوران يسن بطال ىذه دب<لوقانمو

 وم اًروَطا ضيع * وسواد مىن 3

 ىارلالال اوقو سل || وماوسلاورب ريك امإ الق روصأ |ددصق عمر ادع رم ءوسلاهريغلاك و

 نلعثودنشن ؟كلوقو .ءاس به تع ان ثيحت مرام منهل ومب شاداوأبعارا تاو

 ماتملا د اهب نيعلا هير 5 ةناد ءايقح مالا

 عا رلابالاٌةئاسلاو ماوسأ وهتك 00 يسن مان لاازبل و

 نويت 5 هرفىلاعتهتلالاك ّى ءرلا ىلا اهتجزخ َخ ياام واهل اهم هوس .واهاع رآ ًاوهاهماسأو

 نع منرشت || واش ثيح عروش تاو قلما نارام لك ماوس

 اهتللحاذل لكبالا ف م1 تاعئاتع راذااهوسأ|همعسأ 0 تماس ياش ثيحهجو

 ا بلاو ماسلا عتب لضالا ف فكاةثالو ىرتّلسي لب 11000 ىعر

 تذيلا ماسلا داه> هلوق
 ةدامىفهملاهيسناكحامرطال

 هل ل ده

 كادكوهو مانلابماسملا
 ةداملاومكسحا نمدخست ىف

 همريوععم ها ةرركا 5



 (موس) ملا فرح # نب 2 !فقرخب * .نييسلال صف ع

 ةينادلا نأ ق فيراسح ةمئاسلا ايا ثيدح سا فو ”ةاكز غلا ساس تبدل اىفو ُءاَوسا

 اقايتو ابا لك ايوَسرخآلاَ هاو اره مبان تناكانا سنا تباص اذااهاع مم ىلا

 ةولس كتوموب ليزغتلا فو. لظلاورمشلاوباذي علا فلم»ةاتياسرثك اوءاناهالوأ حاجزا
 مكتومو باعت هلوقنمموسلاوبيذهتلا مكتولو مكةوموسي صحاب لاو باذسعلا
 مهوماسرعت لاهو الظوأ اوسوأٌةقشمءاسن معمول شيلا لاق تاو
 لوقئءع :وهو ناكل ا لاك ةلاعموس لعصر درع وتم ردلاو وعاش ءلبق و هنمهودارأ

 لبجراك قكمنعتت أن ثلرلع ضرخنملالثماذهُبَر در ا راس صرع ةيياعلل

 هيلعهتدرأو هانا هّسسل 1 و ىرقلاكيلع ضر فيض لج ادت العب

 ىأباذعلا وس مكتومو -:ىلابعت هلوق نم اهنا هموّسَبواهابا هتفاكىأ است لاو
 هيض فة زا مور بلعدقا ىلصينلات7 اا و ناذعلادشأ امك ويثع

 قل سرعانعمليقو فيلكتلا مهلا ندوه دعى ماسالا قلك امو ما امو لك َ
 هده ع<

 ميسو متم كرت ن مم السلا هيلع لع ثب دحىفو ةاربتلا كلطوعو مولا نغ

 هيلع ل عج سرا م و ةماللعلاةايهلاوءامسلااوةهسلاو مولا ماو قى أف دعا
0 

 نجما نع ىورج اجلا لاق نيفرسملا دنع دو نيط نراجع وويل

 اهاجسإمو وايندلاةراح نم تسلا اهيرلعي ةمالعن ةموسم ريغ لاو و ةرج و ضا.بب ةعمامنأ

 مضلان ةموُسلا ئرهودلا ميتاوكنا لاما يلع وأ ةموسىرهوملا اهبُهقاَبر_ءامماجنأ

 ةنسحاَمسهيلع مهاوقركب وأ لاك موَتهنملوةتاضي برا قو ةاشلا ىلءلعجت ةمالعلا

 جئاوخئسواولا تلو ىهموانوسق لصالاو لاق ممسأ تهب نمةذوخ أم ىهو ةمالسع هاذعم

 اهنوكسلءابواولا تاعحو كوس .راصق هس اوهسط ًاماولاخا6 نيسعلا عضومىف تعضوفءافلا

 ”للسرملا ةموسملا لكنا دب ذولا ةمودملال_هدلاو نيزعلاليزتلا فو اهلبقامراسكتاو

 ةموتسملا ل لنا ل_قو دي ربامو ىأ هوس 252 الفتموسكلوقنموهوا ماكراهلعو

 ١ اك كالا عيل دار ءالا نبا لاقو ةمالعلا ىهوةمولاوانمسسلا اهيلع تلا ىه

 هع رمل موسما ليات 0 ةرليستنبلاو مىلاعتلاقو 8
 ود و ثا حو

 فولوا ورح ا قلي

 ل م و ا وو ل ل ل ا ا ا يل

 . .آ

 امايحتحر



 6 (موس) ٠ ميملافرح * نيسلال دق
 _ . ت1 17175 5 ا 113 1 2 107575572750557: 157 2717 تطل هع حتت تب

 2 0 5000000 وا
 مولا ثيد_لاىفو نياعمىأ نيموسمءاعسلا لهأن ماناسر ةهللداثد د-12لا فو اهئاكرا

 س5

 ! ثيدح ىواضعنم 50 د اهبفرعي ةمالع مكلاواعا أ تدوس دقتكم اللا ناغاومَوَسرَ

 رصقتوُد و نيا ةرندكلتياةفواولا ايفل _صالاو متمالعىأق ملمتلا مهانهسح راوذتا
 ٍِء هل ا

 وا ولصالاىفاه قياس اولا هبف ور ئشد واق رر رديه -باع لعااداهس ءرقتالقم وسُسبللا

 ىرخ أ ةغاه_فولاق مهاوسسب مهفرعت ىلاعتهقلا لاك رمذلاو ريسيللا اهب فرعي ةمالعل ا ىهو

 1 ئحارلا لاق ملي ءايسلا

 نصا لعمال ةايسل هناي تلف

 لاك موعوجو ىف شاو ىلا هترلاك والا: نءهروصةماهسلا ىرهوملا 5 1 ماج ثنا 5

 هلام ةساك نإح ل حد ةرازلاءاقدعنيدسالد شن أ او نيدود# ايلا وامسلاع ءىميدقو

 عقلا ىل-ع دمنا اهبل ب اعفان انا لا

 < 2< و ادلسو تسو © <

 رق هوو كرش فو * هر قوف 5 تقاعا رثلا ناك

 شارابأ أ ة زبن لع ىكحو ىرننبا لاق 31 اي نم هدب رع رصنلا ىلع قشنالء ايدل

 التراسل ىمعأالا + اعناننسلاتنادامرمالغ *« ىرازشلاءاق:عنناّتب ىوراللات

 ءايسلا ىيمصالا ديز أن عشايرونأ اكل اق اعقايريكناهنتاهامر وهامناو 0

 ىَدعدلاَد 0 رو.هةدانسلا بابىفر ثدشنت ةاءايمسلا 5 ةدود#غ

 تاما م 0 ف را ذااهسمملو

 هنابط فلام ليلا فقراته 2 عبو كا "راعى مالا

 ص 0 ماسجلاو ةضفندمم م هسقنوكي نأ فاك برغملا ىلا قرشْلان هَدخأ اذا
 و

 اع عد هوةماست داو ةْضفلاو بهذا ور ءءاسلا لبق و نطاق طباو تهل انكرع رز

 ميلاني سيفا ب بلاغ ولا

 0 77 مسموم هو < 6

 راقت هماس فن نعود 5 انضمي 0 د طم قالا 55

 عا ولا صل عي رضسبلا لا عج ماس املاو ىلء ئءعهمق نع و هماسىذ نع ىأ

 ىلعم-مسؤر للتنس عقوول ىف برهلا قوس ريم أ انعم باعث لاق ماسهل ىذلا ضسسلا

 بهذا ماسلا ةرغو فار ءالانباو ىمدالا لاو لاق لور الفا لم م اءاوتساو + مسدلّمإ

 قا لا ةغبانلا لاكةضفلاو

00 222525252599559 



 (موس) مملافرح ه نيسلالصف 6

 مم ه م,

 معو تتوارطاراسلا ٠4ه وسمو اًذااهاف نع

 مهران يود بث 5 اكس «زلاو ماسلا فتك

 مالا ثلة لكنت فرعالازاهشاني 7 رغثلا ناتسأ هاما هنالدضفالا توكمالادهذلاق

 كوَرَوُتولاماشلاو ماسة رعلابو مس ةيسرافلابةضفلل لاقي ديعس وأ ةضقلا نودبعهذلا

 مال نوليق ملال: لكم هاف تالة ق لاه ئأ سنو هيلعدقنا لص بلا نع

 مكيلع مالا اولاعت ملبو ةملع هللا ىلص ين | ىلع نلت رمل و ترا
 ىأمكملعو ل اوقمف مهبلعد راس وهملع هللا ىلصىنلا ناكف مكدعمالسا نودي رمت ب

 سو هيلغهتلا لص ىلا لوقتدوهيلا تعمسا نأ ةشئاعشي دح فو جتوعداملثم مكيلعو
 ماساذاماللإ!هيلعلاكاذسهلوةنعللاو ماذلاو ماسلا مكيلعتلاتف مساقلاابأا اب كيلع مانسلا
 َنيئدَحْما ةماعلاطا لاهم يلع هودرمكل نولو ةي ىذلا نعيم ككلعواولوةف باكل !لهأ مكملع

 وغوواوريغب هنوربةشسمعنب | ناكولاق فطعل اواو تابلابهكملعو نولوقي ثيد هلا اذهثوورب

 عقوواولا تنل ًااذاوةصاخ مييلعادود م هةبعب هولاق ىذلا مهلوقراص واولاف د >اذاهنالباوصلا

 ءاود*اذ لكل ثيدحلا ف و لع هقلاو نيعيشلا نيب عمتواولا ثالءولا هاف موعمارعتسالا
 حاذقلالوفرمشدشنأو اركرع هذه ندا لاه نمل عقر ماسلا تول و هي ماسلاذلا

 ' فايروماسلا ن 0 5 وتد لقد

 لا لوقير منال لكلا سر ئعيسأرلقيقدلا ل تاوهيلعرش ال لكلا لوقي درب

 علا بع اذ امو عاباذ مانو بلْ اذا ماو راد ماسو نيحألااسأر نإروهنم

 موةلاراش لاذ عاصم لاقو اههد دوفااهم فايل زاك وتضماذاةقانلا تماس 7 ماذا ا

 بهذلا نم ةكيبتلا ةماسلاوُيولةماسلاودَقا !اًةماسلا كار ءالانا دعا قا ماجا

 تماسو "هلصاهفامنالهعض هوم ىف هريس 7نافاوسال اوقامأو ةضفلا نمةكيسلاةَماَسلاو

 ع م2 همسهوددن ”ةوَيل ىةس و «<ه<و

 هال هموسوديربامو ىأ هموت موو لكل يقو تاساموسموسى نا ىلا

 ما 5 مودم

 تموسو هك لامس ديس شوقك مما ند ديربامو ىأ هموسو

 ردهم
 تموسوم-يفّتدعف هلت اًذاموقلا ىلع تموسو كلام هتمكح ا ذ ادعو سن لجرلا

 لاق مدى نمماَسو رئاط#ا اتلاو عا ركن ع نصرا مو.سلاو كلام ىف همك اذا ىلامقانالف
 ع ل 1 00 _. : 6 17 1
 ولاوهوم ماما اهءلعحو ىدحأ ماس ىرهوملا نيعا منال واولاهغل | ىلءازنضقوه يسب

 هاجس همص مم رج تسسس سس حمع جيس بو وص ص د محم هيج جب مسدس دمعت | ١ همم هوي ماو مم د مس مت



 ماش ؟ء.ال مملا فرح 0 نيشلا لصف
 .٠ 0 ا ص ع ه5 هه 0 4 9 0

 اذه نهةقؤرسسمةاش نود رب مويس سارع اهظح نمملع ميو لي>مو.سوترعلا

 ترش
 ةمسشح هلك ىهلأف هزئا ب سقت دءاح اذكزلم ا نس اناك توما نقف را ف افك هصر 1

 م و
- 

 ىلا رجاه نمل ىئاحتلا لاك 2111176 ته دد-ىفو كو“ مآ وبسس موق

 دحام ضراعد ةعاسل مخ ىدابق نو هوست ىاماس عج مو.سلبقو نيسلا خش ىورتو [كشر هبااتقانلا مل فس ف ذركرت تي يان شوك نغسل

 لع أ ىلاعت هاو

 0 ه0 /

 1 نع 5 0 00 وبس

 ىوبربلا صوحالل هيوييسدشتاةمالسلاهمكحو ردان ميئاشم عجلاو

 اهبارُع موشبالا تعانالو * ةريشعنيشما اوسيلمئاشم

 نيل صماو سل كلوقنال نيله ءاوسبل “ا. ص انوت تترزج لس نوت للابد

 هانعمْث الث ىف م هلا نانا تود و هب اومءاشتدقود_اوامهان عمن هل صءاوسلو

 برعا!بهذمل طب ىهنالاهل ه صر ةذعو ثالثلاهذ_هىقفاخوهتيقاعركهامفناكنا

 اهاكسوركيرادكدحالتنكنافلاهاهوحنوءايظلاوريسطلا نمحراوبلاو او انرتطَتلا ف
 ع.مسو ةأرملا قاطيورادلا نعل ةّتثي ناب اهقراغ لف اهطاسن رادركي 0 وأ ايم وركي ةأساوأ
 هيلع رتب الن أس رغلا مّوشورلنالن ا رملا عْوشو اهرامعوسو اهقبسضرادلا موس بقوسرفلا

 العر لىت>فيفختلا اهيلع باغواوا اوترادذت ف فخ اهكااوتزوه موش فواولاو

 ماَسلاَعبو مولا ةماشملاو هيمءاشتدقو دعاس امم مويلعْمشدقوةزو هوم

 1 ل امل ودا ل هردودلا هلق نم موسم باصأ اذاهءاك أ نالف

 اذاءو موهفم يلع ّحشدقو موسلام_يلعوباذا عاش وهف ميما يموت لط تالق ماك در

 ماسلا عيباو ماريو ماو اطاذ_هلاقي و موُشلا راج مان رزاطو تق ةلعاموشراص

 ١ ةدسعو أ دشنأو نماالا ضيق: عاّسالاو

 "يا شالاك نمانالاو نم + انالاك اشألا اذا 1

 نابل طع موشلا نعم ماس كإك هلل ني مالك مال اوقت بنز ءلاثيهلا .
 ةهدء 5

 مط عضزت مداعرجاك #3 مهلك مان نال مكل جت

 د رأهنال ردبصملا عع .ءفاوهو ىرهو+ لا لاك مْوشتالَع أمان اتاكغلات

 000 تااولودب ماء هلي اولوقي ملاذ هلفئارمضا ارضا | 5 ا | ءالعش

 م تا 911101 1 ييي©7بييييبب)ْفْفش٠ْْللفط_26©ش؟6ئئئئ2تتتتفتبفبوتات يي

 اًذكملا ليج مومسو هلوق

 سوماقلا فىذلاو لصالاب

 ميدقتب موس 1 ئسلات

 قام ولم مو نسلا ىلءءانلا
 (موسد) هترامعو توقان

 قلمح ماس عراضمل م

 برق لب ليقو ل ذهدالب
 م-هلاشمأ نمولاك مث كم

 ندر ماه طخ نع معأهللا

 الحرنأ ٌتلدو موس سد

 ََق وو نماه<ذد ةاشمد ردت

 لاقفامعار هيف ىأرق موسي
 لاتنكيع رد ةاشخما
 اعارج-ءاف ةاش لزنأف منذ

 ىلومم اه<ذي نأ هرحأو
 ه_سفن نعى ارلا ا ج<ذق

 لودي ىارلا أل جرلا عمسف
 لعأهللا ىالاةفاذكوا ذك

 هحوصم هتك هرطظناقها لا



 (مأش) مملا فرح د« نيشلا لصف ك1

 نومموهفهموقىلءنالف نع دق نولوقيو ردضملا ىنةعدنال لصفورك ذو ةثؤم نيب عشب ال ناك
 0 وقر دابإ مد وتدام ةرمس ب مهيلغ موت موهف م ملع م ثدقو مولع 9 - و . 3 هلا 37 2 ب 5 . -ٍ 31 1

 ةيسدقا|ءاناوفقلافلأ اوداز ناسيٌلج ركلذكو مأشلاو ةماهتىلا تيس تجيئاقا ماينزل اًنلحرَو

 3 رو 35د ود

 لاقيو مأقلاوخْ شح تماسك 2غ نع كلف تع“ "اشتر تأمن اذا ءدلاقو

 َنيلااوأ اذا *-ةاوموقلا نمايو ماسلا اذامءاشوم أش أوهلامو ةذخأ اذا لجرلامءاشت ص عع
 لامثلادءلل ل_قدتمو لاَمشلا _هيماشلا اهناج نمال ا ارم در < نأرآلو ليال و

 وهز

 ثيدخ ىفو زسبالا بناخلان مبكر و بخاف نالها هرب رت ما الا تست وكلا
 مد سوح 9 هدي ادعا

 اوُسقان يملا ضيةنيذَسلا نمَحْوُشلاَو 2 لا عريوات اا ارظامف 39

 ٌروتلاوبالكلا فس اش ناتهملات ضق اناا

_- 
 +2 وو أد

 امكن عر ةنماملخأب 5 اهدارقهيدب كوس ىلعَرد

 اينآلاه تيم وتوك ذندالب مأشلاو نسما فالح م[ اوةمْملا ىفالخمأَتلاو

 لطعَملا نيس اَّوحلوق ثدنآتلادهاش ىربْن لاك ”هليقلاة مش منعا

 اهاتقو اهلهكركست ماسلاو *« هطايندِرعبلادلبلا نسمح

 رخ الالوقربك ذئادعات :وماشلا ن ملداهاتقو ال يكل

 دوأ هت 211 ناىلنف + هلع الدش ءانلا نا ثوم

 كلذ ا يأت زاخو تيبلااذهبهيلعد متةساوركذ ذمم املا ىجنتنامعلاعوأ

 00 كل اّشلاةأحدقو لاك ةساسمللا نمءاجملا بابىف

 اهذوعأأ بار 2 تلام ضيع عا انوا

 اج اتا هوا اهضِيْصَمِباَهَسَقس رداع رخالاقو

 ََق ةاردع ىف الو مّن ىف َنوْوا را اهتم نذل ل تا رعاشلالوقامأو

 ىهواق ارعدتم“ 0 ءل اركشتىلا باتا ماما متم 4 لك لع هنالد هركمامتا

 هنا لعد ب 0 رو 0 0 ال 0 امو كا و 0/8 املا

 ئ4
 هم هظ وي ه757 د5

 ع 10077 ب #23 لزم ؤفل كمن

 | اوف موةلاو لح را ءاغاوُدمأكلا كلذكو رسال ةماشلاو ايلا فدع امو اما رطعأو

 ماسلا



 5 (مبش) ١١ ميلا فرح ه._نيشلا لصف .٠

 د ع تب . 2

 مدا اطيلَكنا ىف داب تمص #3 تينا ليفان 0

 8 هل ا مسو-

 ا اشو ةنسع مييذخ ىلا ناو وتلا تر يلام 5

 ُنالْفَدعَقلاَ و منعا ”لاق الو أ اياد منعت لال | 5 00 احب

 همي سدو 2 م6

 6 يتقن و هلا : ل ةاثكالاعير 51 لات لاو 0 ةمعت اذ ناقل دان اقواس

 ل .«أكا ذكو ماش أتلقءأشلا َقآتد را ذاف ءامث تلق اهلا اتاك درأاذافءأ اقلام

 ك 2 5 0-3 6. عد د 0-2 0 3ع:
 0 ةعسطلا ةزوميمةمشلاو نولا ةمحاندخأ اذا نمابو نعلا ةمحان دخا اذا ن ماتو نمملا ىااذا

 8 ةووسءد 5

 ىذلاوهد._سنبالاق هلاعي لوَدمشلا مهضعب ز *مهدق ىجنالاقو ىنا.كااودي زون اهاكح

 نباث:دحفولاق ماتا فارنالا ناو 0 ل هنال زدانزمهنأ |هندق دع

 ١ اوكا جر راعي |! لاكن مانا ] ىنةمأش هي وك مح ةياَطنملا

 : قاتنوداهلار طاب وةمأشل رهط مكيلااورظأي وسال اورتل تح ةئيهو زن سسحأ ف

 1 [ةوطهيو ب قالا ليل نيس درملاة كير تلا ثلا © ل دما

 1 مّشلاءاملارب ارو رحب د>فو دراي مشءامو 200 مسا ا

- “<< 

 أ تلا ملعل ثم مالسسلااهيلعةمطاف جاوز فو متقن دقو نونلاونيسسلادىوريودرانلا ىأ
 تا بنك دف طفي عش ةادَعف لسو هيلع هللا ىلصأ

 _ و
 و 5و دو مص ه 2

 لوعشمو»و ىشأ عاب فاَص د 11 كام نم مميت ىذبت بص

2-7 

 هوقو 0 الا لعاومتنو"ابلارسسكتكدر

 مشا ذمهريماودجودقف د انسار 5 اريغلا اوم دقو

 ٍ منيا هالاداإا كلن اود جود فاريمب مهبل لمحعاريءاهونلف ”هلمهمام 1 تاو ارا لوقت

 1 7 لا نمت اعز ا ور تاعاقإ ول نال تؤملاا: تلا ليقو اداب حالا وم لوح

 ةعس ابعت يتيم عل اتلااب اهنا نبل سلا ةميال ليقو هدرا َتوملاواسمَت

0 
 : ةمزهلارودقلاو ةعطاقلاة مدنا رافشلاو ةدرا# ادق فرار هيه .زهرو دق ىف ةمنخر اهل

 - و 1 0 -

 دا أو عوملا عمترملا ديالا ميدل اورعزبأ نايلغلا دعب رمثتلا

 ءه- 2 سدني ووو

 سرا هلا نيب سقاس 3 بكرم ق وذا ىاطق ىرعب

 هو د و و - 5

 نم هيلو ,تلذسلاقذش ف هرعد دويع م: كلل ةهسورعملاو تاعت ن نءةنيمة عش ةرقبو

 (رشع سما برعلا ناس 9 35

 قىأ انه مشلاليقوهلوق

 0 تدبلا

 أ م م ىذااهنال اضيأءايلا ا

 ةلمكتلاف 6 َت 3
 هعبجم همأ اهريغو



 نمل نم ىتمايشو هلوق م
 نمسك لصالافطض

 هلوقونيشلا خفب بيذيتلا
 طيبض نادمه نم جماشو

 جنب م كىللاو لالا ىف

 حامصلا قو هلوقوني_كلا

 قطب ملا ماما

 ع حاصعلاك لص الا

 سوماّقلا فىذلاو نيشلا

 ىف نيشلا رسكي :هلمكتلاك
 ل كتل قد ثنو عسجلا
 ةزلد-نب ث درعا

 مايشان ممكنا
 نوخلا له الو نطقالو

 ناليجنطقو مايش لاو
 ليج ماش بدبح نبا لافو

 ةدسعوب ل اقو نعلانناد

 سدقلاى سه ١لوقىف ماش
 قدعملازغلامدنواكف نأ

 ماش موركوأ ةناعرخن
 َ رسقةناعو ماشلانعضوم
 ها تيهقوفتارغلا ىلع

 هعمقم همك

 0 يا راو اوف
 ىو داضل امانعاب لل_هالاب
 ها اهل امهان سوماققلا حرش

 هرونخم مح

 ( ماو انوع يئالنو د
 ئدعلاك واه ةواهعشدق 17 مويس وف عصر طري الئلءافق لبق

 قانعمابش نعت رمد نم ةرمصع رمل سول ْ

 افلم ولات يتلا :وبارغلا توص نمش لثما فو مقلأدوُدْشم مسدس
 نم لكلالئمكلذَبرضف تقر 2قامل 1 توهم لباقدامل قرم أ ة! سان أل ئملا

 يكرس عباد 1 لاقي ىنارعالا نبا ميسا ىلع ىرجوهو بسلا ئذلا نم عّرفي

2 
 ءدعتعَبلا فنا نامابشلاومدبسنبا ن نامايشا اا هطيدنو سرضلا عقربلا نيع كلو

 للعلا أوةفينح ىلأن عءاذ لابسين عفا اهافقىفاممةار 0

 - كا 3

 ٌُبِبصواعساحو ماب 37 اها رافرو تيان ةحلع 6

0 

 لج ممامابشو برعلا نم ىسمايشلا حاصلا ىفو نإ لا م جسما. سنو |

 اليل اي

 لمقوءا ار ةرهّراهاودك اثةرصش ىهو ضعلا نموه لق قو مشلا نمبرمض مريشلا «(عش)

 هلو لمرَطاق 3ك( كاوط قرود مانلا تاب د مرمشلا ليقو ورعمتلادنلا نجران كرست

 ةرتعلا# صل بيب مولا ليك هل هالي وصولا لطمرُع

 ويلا مس ب كلارالاي 7 هنامجىلاانئالَحْحدَت

 هنال "لقت ىلع هيت ل صاخ“ لاَ 7 ركام بتناك اذاىرب ا «قلان هةئيفت

 نيلاشا توم ىو هئِعَتتراصف اغلا ىلع. ]اًةرسك لق" عة ةميفنم ةةرصشلا تآيةردصم

 كلذت فو كلذنافإ ولذة هتيتأ لاسقينيلا ينعم نوككا :لة<دقو ٌكارآلا

 قو اهننعع انفلاوةملكلا ءافةرمهلا نال لذة 0-5 واما ذه ىلع كلذ نيح ىأ

 اة مرشو غيط صل هبا" تيرم عرقا تر هامأ ةلسماثيدحأ

 ثندح لءلو لاق سدمم تنبءانهننأ نع ىرشخزلا هجر أو لاق ريشا ن نم عونا لمقو ىوادتلا

 ةدعقك قاس ىلع راسن راتب وطنا وةعتا .ونألافالب ولذا تاويل ا

 ةاكسا اغا امأاحا ارعالا ضعنم 80 ردتا تيإ ىو فاكر لاوطقزوا هام طءاوأى دل

 ركل او ةرغاهلو دكا شةرصش ونوم ةددعاولا عرشل اءاضعلا قدر زونأ 1 سلا 0

 نايمه لاك اح رلا 00 7 5 زنا اهلؤ سنو هنول فا
 وهدم و< 1

 مك 0 اله دام

 زهق ك و

 رو يي سس يسع كل ع -  تي ب يس

7 



 ك1 (مهث) مملافرح « نيشلالصف

 1 ل نا و69 8 0 5-0-2
 اريج ف صب لاقو عضو م وأ تبن نامريتل اود مريش لالا مهتمامدي اضيأ نايمه ته .دشن ًاواضيأ

 اوم د صوم - همدض وود هاما . سده ج2

 السطا ركام د 2 الهمنامريش نم تدصف ب 35 مْ قاعي لك قعفرت

 .وه-9

 يلو مدلل 3 (ث) لحرمساةمريستو مالو فيفي د امبالا فو

 ه0
 : نع ءاهريغي دو ةموُشس تم الاووتتسو فام شيمه م م اوفدَقدَتف

 دعو 13 ًاودهتسلاودسمْلا 37 كان ىلا

 99 س 2و مهم ه ىو

 ورا دروقلا ىلع 3 ءع د4 اه رد ودعت جيل

 : لاقو قرا سملا هع ام اننا ويست سوما هاا نافيا ةماكللاهذه لوش

2 2 
 ْ متلامَعمْيمَمَفمماَو * رج ةهاشالوو ُيض 0 نكلاكر 0 رحامابف ةيويدس

 1 يضالخلا هيد تلا كلذكود ولا ًهركلا ةثااوىر هولا ملا اشكد يات جر

 ىدسألارا ارمالك :رتناديثو ودمتم مضلا لج رلا حش "دقوا

 ا 5 ههحوفى َرالَوْلي زكا -

 رخاالال اوقةماتس دهام والاف

 دل لولا هما هملودْنَت 1 206 ع

 ا نايتس ةماشلاومجولا خبشلاهماَتمل ١ 0 ل مش ١ وباع 10 لمأم ةنالاو

 1 َِ عيل هولا هيركلا اوه يسرا سباع ميش 7 هيو حف عمو قفاةدشةماَتعلاو

 | دداملا,سشلاورعولأ زانفعالالا اوطلا م شلال ارعالا نسا 2 ناعساوسشسو

 ا دو ليثقلا ىلع كلذك مدعو مانع عماهريغودسألا ن مليوطاا مصل 0م

 ْ لاق عاضشلاةيلسا كفر نم محلا ةظيلغةديدش مدد

 اهبعصّتلا عاصّشلاو تاوعفألا م امدَقلا هم َتاَيسالاعدق

 | لق تتبالا يمل دازتالو ٌتْتكلا بجو مذا ةداب زاب يملا هذه ىلع ضن لو مدمس نيا لاك
 (( مد ): ةعابصشلا نموه لا ا ع ويسلم نما هاتوا

 ْ تو مش هن م ةعطقلا : مى عحلا ونمدلا رهو مشل و درا رطل وصقل |١

 ْ ماا اواك راهو ابق مولا ملعُتَس رحدويلاهللا نعل ثيدسحلا فو هريسغو ناسنالا
 ااوهذم شو الفروهّلتاو هيلا مدام اوءاعمالاو شركلاو لك لا محشو هم ملع مرح تلا

 هستم لك ذب زل رش منو هذاَمَصنم شو مضلانم مك دقوهنديف مدنا ذراص ميّت



 لصدالاىف ط.خلاادهب

 هديؤي واضيأ مكحناو

 هيف ماو الاهلوق
 31 دافتسو ميت

 هءويحصد»

 (مذطش) 1-٠ هلا فتن هت .ناشلا لصف 30

 717 ا زم سمع ذأ
 هنا ع 00 تلقلا عنخ ثلا مك اواريمك

 اذا كمتتلا نع مكسر مضت وذ منال محاش ل رو 5 وشومدلاو محّشلا ىلا أنَ

 مط أاذامح المناخ جرو متل هلأ مص و امص مَهمَكش موقلا مدتو صان نبال ا

 ملا سانا اعطي ىذلاماكّتلاو ا وا معا لاو معقل سانا

 تاكو ةقانلا تكنو ملمو هم 2 مصتلامدتعرُتك اذا مدمو وف لجرلام هشأوأ

 ننال ]عت حبا ضنو اًمككريغتلا ماس ىمست برغلاو لازهدمب تءهتاموصُت

 نموه لذا ةمكَن ىلا ٌقرعلا علم نم مفوشن دا ف و طرقا قلعتوهواهلف سن مّنالام

 م هينذأةَمصَنىلاهيدب عفر ربل جرلا ف ةنعبرثيَدحْفو 95 0 رع 5

 ا ةقدكلا تع قلة مضلل نهال اكيواكد 1 رعزالاق واج كم نوغلا
 ةقططرم- حاضر طع ىدل-قوءاضم» ةدودّنطرالا وا هليفّلعجدق مودم

 حالا قوات ا انيك فاعلا نمتسبل لسقو

 لطف ىقااةمهلاةئام لاةبكتو نايل :لذفلاةمكتوهديسنبا ءاضسلا علا نْضرالا مص
 ئه مو

 هنافدمّصشب امل رلآ أواه هو هللا 03 دَمْصَتلا ةظيلغةمصَمةنامرو اهيحنيب

 متكيعوَتلاَدا ظني رفضالاةثامزلا م - تالاقوسهؤوح قامو لق ةدعلاٌغارد

 ةمطقوأو بس ىوض وجوال مع و ع تب احلا لَ ءاملالبلق
 0 مع ح

 ا مهو امان مصْشأو متو فام مت واسود م ا م (منن) لحرأ

 هزه همت ةفسف كا 5-5 لا متر عقل اقل هدو هان كلوٌرت نما ىرهزالاداز ا

 2 2 هم <

 ىربئبا لاك هدشاف ى1 همست دهن 2 :ردوملاد_ثنأو 00 'اهوقمنأو

 * س99 .

 0 ووعللا ٌتَتلايو 1 لكل بنت اراك * يبا

 تازفتبإل نأ مطنش لا اود ر ريسغتأذا مضت يفوطو اذ تشن 20 -و

 مئاذ درا نمنفوألاو دم مهمعتلا نا ءالاا 00000 منو ةقحئار

 متدالار مصشلاوا عرج التا وغاخلا اخ ران شبس م هشلاو مد مدلاولاك ةئيشتاوأ ةّسظلا

 ا مادا ولحرلامَدو يرفعوا 0 ركمهدحا و ءادشألا ٌراَمْعآلاورامَعألا لاوطل

 ةنطان الغل ماَصْناو هداوسهتسأز ضان الع ىذلا نسأ 1 500000
 «سسو2

 ةدشنأى ارغالا باتت اعث ىو الوم اال مكن ماعو ةئرشح



 م هثاوللا

 نيل (مرمث) مهلا فرح + نيشلالصف

 امهيواهلم 00 33 امل كامو ىذا 23 اضن اماعءاعلا تأ ارامل

- 

 4اس -_ 2ثسو < 2و

 5 (مقدت) د_حاوى عع مغدأو تا ديت هنيفتبنال ملأ !١ضورو ا

 | برعلا تداز ىلا فورا نموهو قدشأاع عشاولام مقل َتلاَوُرقَدَتلا انزلاق تنذدهلا
 ومو ووو وهو

 نارا لاق الاب توع ربا لشدة ماا افا
 م -م

 8 لاقذاذهَّتء نمالاقن ناشر فقر دك دع اهتترل دقو * تره قد ىذا »* /

 تيمكلا لاق لالا ِ ع تانكرسلاءلا ا

 م وَ هسو

 ادق دفادشلادسلا لان اد 4 ةَيَقْدَسوأَت الاي

2 2 

 >ٍ 2 زو

 كر ال لاباس سنا نعشا لادا مك نامذشلا

 زووم عسد

 ريما و 4# 0

 00 3 هَ و ووسص ع

 كالذاو نقال 0 ني 1 ا 00 ٍ

 م وك ه 2و و هرم 5و 89 ءوه

 ا فدعمءاق ثندحلا و ريس ىثاهالعأ ملط هم قو ءام هرششتداو مرعشالا دهر لزق 1

 مو

 0: 0 ءرم“ ا ا ئرتاك قدعمللافأ ارطأقلةعتساف فا ارطألا مرد 7

 هد ها رو.دزلاو 1 ١

 | فسرت اسالا نب سقون أ لاك ع هرمشر صم عرشلاو مرشتق هرم ةوعرمشتاو امرش

 و مم 0 ا ا 0

 ةشرشلا ةيعكلا ىلا مهدور رودنءّليا اودْشطا |
 م28 ء هو )7

 عمشلافءدلجاو هرَسذقو 23 ديارقأ تحت مهنجاحت

 9و دو

 ىف هموقرش هلأ اوه 0 - ءءاج هنالك اذن 0 ليضلا تضاتم كر مرشالاو

 : درا موا دال عرشالا ىهسف همن أمرس فرخ هءاح ةظرتأ نا ثدي دا فو مرسلا :

 أ ىو رزبفوب لب رشثكاادبعوأ لاق ربا روتي ةقانأ|

 ١ دقولاه اراتظرلا اننأ تزال كاقز همأ ريفا هريغدلو ىلع قا | فلطعت نئران انلانأراتظلا ب رش :
 م

 ٍ اتاروَحاوَسَحُم اهتيعواهشنأ اوُدَكلذاودارأا ذاف هرم دلو ىلعقانلا برعلارائظ تدهاش ا

 : مَكَدَسو ا يل 50 نم لاق سايعنتانم

 ا تدشرذملا ئتامعنالناك لدن هقدش ىرهوم ا لاق قرر فطلب اكون هلل مس

 / تّثللا لاهو هامل ال ل مساهل ةفنا لاس: ىارعالان با (مذل 0

 - ا 5 5 و هدو دامس د

 اا صام ع ةكسدسو ركل

 : دوز ىنلا منتو ويش دنا رش اوضر 2 لا تاج مرمشي ىذلا متمسلا مراَّشلاو

 لصالابا ذكرسملا نءهلوق

 ن٠بيدس تلا ف ىذااو
 نعاهل_عاو ها نينا

 قداز هررحو ما نينملا

 باعسكماذشلا "ل هكستلا

 د ةمسجو ملا



 لالا اذك الدو هلوق

 قةح ةدامىف ةدفو اذه

 هممعتم سكى ذك

 نوكسف مضي لصالاط مذ

 توقابوس ءوماقلا ىفىذلاو

 نوكسسف مضي ليما مساو
 تملا توقان دشنآو
 ها ليسا مسا ىلعا دهاش
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 عزاهدحاورعتلا تارت مورشلاو ىربتا 00-2 0 هوحلا 2 يعج |

 (مرش) مملافرح 5 نيشلا لد 6

 ا و
 9 01 0 007 9 هو

 تضخ دقاجب أناطتفاموب تكلدكب تك ول الي ناروملا اول مةقاشموأةرخو شع ةجردب

 مدا

 هنالوازتاكرجفبا وح اهلى هدقوامنارونمدحردلا ١ اوعزنوا منءاو بة كلذ اهءاذافدالولل

 دك

 دةقزعو قةشتاذاداعأل لاقو ناودلاوسانلا ن نءماعطلا جورخىرج نارا هيلع

 دقٍباكي رك أهنأبعكث يدح فو لاب هيبشوهو مرش ةخشلا قوتتملا 0 .ةاذهلومرشتا

 قالا ةفشلا قوش لجرالا ىلارعالان ا تةةشنىأةاروتلا هيف همحاو تدرس
 25ه عضو

 عرضاولك تل و نا ىفو برن دال فوم[ الا فو معا اعلا قو لأ

 نمةنشح موقىلايبارعأبرقو اهيل بقو اهيحاوت نملك أ امش اسرتي ديلا مرسشو
 م0 اصح. 9 جم

 مد_هتاممرشلاف لك ننس نمو كن واول اذا هوعتصلالواهورعشت الواهومرمشل اللا فدي رت

 بلكلا ىذورعلوقو اهالعأ نم لك أين عْمصلاو اهلغسأ نم لك ًاينأرعتلاو

 ككل غلاب 1 تال رخال دارأامنا. + ميشال ىوشالاهذتلقف . أ

 اراضفاهاكل سود رشتأ ع تل ًارملا مورشلاو رتلاوةدو ور ضال كرد مرشالودارأو

 كوكو يقل موينمْلَشفَأ 6 رداع لاعاد باو أش

 ةاديسًوتدبملا ىأ وو قلح ع موبهسنمت يقل لوقف برعلا هب برش لثماذهوةدتلادارأ
+ 

 مينا دلع عربش موبلوةي ةأ سها 6 2 جونا عهبوةةراهر قات أرلا وز توعنأ

 0 علل ةدرح هلام مرشلاو 0 5 رطصوأ ل جف قل ٌصاَصتقالا

 نا سَ

 20 ةلوود< د:5< رحل 5-92 9ةو-- وهم

 مورشلااهدريتؤوخالو #2 1 و الووستف 2 سةر

 د هء و م

 داورلا ضعي لوقهنمو هينا فايد قاس الومالع انملكود رئكحمر بشعو

 دول مس 59و ) ةه

 اهمدقوا سنت مْتدقوأ اذاناداهل سدل ىتا !ىرهلاوب ام 11

 ٌلدهلابكو وألاقو اعرب تامين أديل رمداو الءلقداطعأ اى هلام نمهلءرسسو

5 

 ٍمريشمواهل قسمين ره دع هيما عر دام

 ارم فصي ل مابا لاق عضم مشو تاغ :لودلةمفهف نام اقدم

 مضفألا ولان مك اهمّش 4 1 ةمرش فاق ايلا يشأ

 سو لاك ليج ممسا مضلابةمرُشلاو
 ماع « 2 و

 عفر جار ىد 92 قدارمم * اهرابغناك ل يختئدقامو



 6 (ٌمش)  مملافرح « نيشلالصف
 989 هوس 0

 عرفتو نانقلا له أن مسك ريو 5 ةمرستو ناين م لا

 ُ و كاست

 2 ةسمذرشلا (مدرش 0 ةاغالاوارصالان ماش هع راو عضومة هرم هرشو لج نانأ

 : 5 م سل نواة ةرتل الو َنازيرعلالب زملا فو تالا نول تل

 ١ عماوئثلان مةفطقلا مدر لا (مترش) ملعأ هقلاولا دلاولاذلاهةمدرشو ةمذرسش رع ىأ

0 

 و و 8 را ]| قير 20060- وهم سظزإل هاهم د مم 7

 اهرودحاهتمداحلا جاضح ولي د مدا ارش لعن لك تقلأو ترفل

 ناس :ًاوادوو ل ا نمةعط!ةهدرشل لا ثدللا
1 2 

 7 1 هه. 2

 ميدارشال اهرش نم 200 27 ار كا

 1 0 1 2 3 8 7 131 و و .

 أ ليلقلا برعلا مالك ف ةمذرشلاو هل يلقلا سانلان مةعاسملا ليقو سانلا نمىليلقتاا ةسذرمشلاو

 ةمذرشرع كأن عزيزولا ى تجد ىر.نا لاق نول. و ةمذرسشل ءالوهنا زب رعلا لد 2

 : 0 عجزت بوو ةعطقتمقالخ أى أمذار *بايثو لاذلاولادلابةمدرسش رو

 قاوتلا ف ردم 0 3 ٌقالْخ آى صيقو انشا ءاب ءاح 2 زحارلا

 | ليدناو سانا نم ىلا ميسا لب وطلاب يملا ميتا (من)ا هناقإ كلان لاك

 ةركنعلاك َه ةمظسس ”الاولبالاو

 مك ابا 0

 1 5 مه -

 ا ََن م ىوطشو ميش لروعلارلا سرفلاو ميل 2 ىمطتلالاةيوولت :ترحاوىوربوأ

 و رعو أ اندشت او لاق دعا ل ؛وطلام يا || تمكس انا نعىرهوتلا ةمطاش لا ل
 يباع

 تو نصا 7 ساع 7 هسه 57

 0 1 0 3 مظمسداحتاو 2 م ني

21 

 ٠ْ 0 ,وطلالاحرلان وهو بعز ”ءاطلا 1 وطلال نت مل سرفلاكلذكو لاق
 مده ءدكه ه6 9-2

 | ليو طيش 00 يمن 001 رعشب دقو اًضدأ

 الاه آر كفانا ند محلا مميَسلاودل ّضايقُثاالىذلا ش يل طا مط كا ليقوةدئاز

 | سانلا نيب حالّصالا مدا (مث) ملعأهللاو مسام ومو ما

 َس لا لءالاو ساتلا نمل هةر وام ةشلاو تر

 1 لاهو رت تلال 0 ( و ملدا معن أبو ةءامعزو له قريغل
 سدود تندد

 ْمْسَملا ل>رلاو مقتشمامعش ناب اعث معزو هديسنبا لاه عاما ادا غشا داع را



 (يكتش)__مئافرع « نيشلا لسن 3
 ا مارا اجلا هب ابا اذههاقفا اوموهفّكل ذناكتاف صدر اعأ

 ىلع ْمَّسلا لدواوريسغن م يدك انين ا تي ل 7 ا

 مد-قت دقو ليالاو سانأا ن بلا ا ييطلاع 0 ْمَّلا فرعأ الو لاق م منشلا

- 

 م راىنلوت نيود ربنا لاك الاقل جاةتادبعبأ اضيأنيعلا ف
 و دة و 2 وه - ع هدو

 عورلالاق 4 ب فيك و #3 ميماغتلا يهلااهماحْت فجرت

 0 1 دهوس)و

 م هب راع 6 33 ومحتار حو ىدعساا

 م قهدد

 وم لعبو ول جودا ولا با لاوفعومخملاو وميششلاو ماغجلا ع لاو

 ةفينحو لاق لا للا نهدرذ قَد «(يقن) ٌليوطىأ ٌةمهعم نيغلا

 ورا لغلاا نمسا هب ولاخنب الاخ ىربنب ا لاف“ همه هن :دحاورلان رمسنج مشا

 1 ةكملا راو دَسنا لاه“ 0 ليا نمل دل ككل (مكش)
 ني هد

 000 در < ةبطانأتاثيدحلا فو 50 نعةريخالا همك أوج 0 ةكشن همك
1 

 نعاشلال اك ه 0 0 ومكءالاَقف لسو هياعهتلا
 . 03 - "ت> ”مه- 0 ل م هع

 مكشلا لجاع وءاطعلا ل * هلثاسربغ ةداتق غلب 1

 7 0 ا 8 1

 نم ةلص أو لسموه لقو لاق اال ءاطعلا دك ثلاو ازا م ذلانمكسشلا ثيدخلاريسنت لاك

 ىلا بها الاتجار ئهتل دبع شيدحمنمولاةلوقلان عاف كسك ماكماللا ةميكش

0 

 | الكاب 2 ةدئام ةمايقلا وعضو ةمكش موسوعات كشأال !لاقفءاص

 ءازاوهومكشلا ىفةغاسكشلا 0 ل اع ارمشباالأى أن وءاصلا

 و ه_- و

 قاسكلا لافوردصملام كشلاوءازملا 1 ىومالا تعفسديبعو لاق ءاطعلا لبقو

 مم سور >> ه

 ةلاشب ىمعتلام كلا ثدلللا ةيطقلاذكشلا و مكشلا يا و وعلا م كا
 هم م

 وهفءادتبا ءاطعلانإك اذافءاز ازا مذلابم كسلا ىرهوببا لاق هم ديلا ىأ هممكشفا أ تالف

 مغلاف ةضرمعملا ةديد_لا ماهللا نم ةهكسل او هن راك وح لوعت لادلايدكشلا

 ونألاك لاا ىلا سرنا مف ضرما ةديدس 1ا ماعلا ىف ةوكجشلاو كش عر هوما

57 

 ميكا هيفّلض اتسم 5 اهواك اهوى 43 داودا
“” 

 ةيكش عج وهىذاا م كت عجبهأ ىلع ئازلا حط ىلعةرخالا مك سو ةوريكشو ماك ش عمبلاو ١

 كيط هنود اذ /ىلاولا تمكثو هيف ةهكشلا عن طو وا تهمك شي همكشر حب جب نوكيا

 ثتددس



 ا 29 مملافرح ٠ نيشلالصف

 ريب لاق هشضعامكت 1 ١وةلاك رسل

 اهمكست نالاءارجسماباصأ 5-3 ةيحبان 1 او مكيلعاوت ب ا
 10 52 ا

 ٍْ ناكحاذاةيكشلاد يدش نالف لاقي 5-5 ءاَمل اةديد_ك اقماع كلا سأفامأو لاك

 ناك اذا هكا دمسشلالا !تدكسلا نبا باقلا ةومَكَسلا كار ءالانبا ٌدحَوةضراعاذ
2 2-0 

 ا تادف هييكش حرفا معها ىشراهاب أف سنة شئاعشيذت فو 8 181[ سفتلاديدش
- 

 ا 3 اا سمار دوك جالدتا تو ها ماعلا كلت هني ٠ نم هلصأو كلذ نزع ينال تاكا

 نالذوامزاسامراصنوكينأوهل قوز بو: راع أ ةيكشوذوهو معلا ن مراصت الاول

 نا ارعهش ىف هن ا با ئدسألا ساش نب ورك لافداةبالااك اذاةبكتوذ

 ةمكشاذ' نكيتاارارعناو
2 

 هبكش 0 رشا 0

 ا د

 ا نمَدُق كارشلان 5 ةلوقو
2 

 ؛ نوكيف مك كلا ىفةغل نوكي نزوح ومالا ةمك وو ةيةيكت ”ميدركتشل والا

 رخدى أل وةوةر ورضا“ نام سلا انو عوةقحو قباب نم

 ول ث29 هس

 ىارلا لااا دا 0 كت ىركسلالاق

 مكشتل ةلابثرة سقاس د

 اههكسش نيران ٌلظاذا »ع اه مسي نأ اًردحْتناكو

 سس احا 1

 ا || (يض) ؟ 6 ءاريسكلابه كشمو ءاموسأ مكشوةماكشو

17 

 مسلاودسهفلا ةئيقسك : هيوم تاوزاور ب تاع ءالانبا واول قنوكيتاُكل رك نعةربخالا

 5 ءورو
 رك الو هطط :لا س نيود م 51 نعتم راع باص تسل ول ا

 هتقروو ضرألا بع تةذيوهو حاّطس لمست تان ولك كاجول ديد راسا ماسلا عهنكلو

 بيطوهوام .طرذاك ١ذإهقرو نولك اي سانلا وتل كةظو رم 0 بلا لاا ةقروك

 ناش رئاطتمالاث حبر تءةالو د ىلا تعدم بازتو ؟لاكراشأطلا نم قع اهلشتو ذل حال

 كنت اوبخغلا ١ نءههرارش ىا هوسو : 1 ع 3- و م

 السلا اضرب فر طأ 3 5 رةةعاسةمامدكنا

 - م 2

 50 ناعضومامهوردبو ربعو متبالاا هسا ل هق ىلعتأد لءارقلا

 الد ًّء 1١ 3 ا وه 3
 وهو ةلاريعلا]سدقملا دبة دم مساوهلاقي وماشلاب عضوم مهب نزو ىلع _ثىرهوهلا

2 - -_ 

 (رشع سها برعلا ناسل - ؟80)

 وهطيضذلا اذ هيرارع هلوق

 ىحامصلا داق أ[ 5باوصلا
 كلتىف هطضامأو رر ع
 هينك اطقنباكسك ةداملا

 تاو

 قهط*2ىناغ_كااداز 5

 4م ييكعلا ]ك1

 ىأمكشو عيطلاوهيشلاو

 دهفلاو ها عاج حرفك |

 ىمسلاوءانقلاب «طخفف

 "لمهملا نيسااناضد ًاهطخ

 مضلاو ةاارهطويسخم
 انعمد-_ظفا اهقوفاوتكم
 ةهدلا وماقلا ننككلز
 كثلاو يل هلا نيعلاب

 كوالا ودحر اذ لاق م لإ
 ئّشلا

 تالفمواوقرم سف لك وموشلا

 طعام عمهرطتاةةمكشوذ
 هعمص هويتك ىناغدلا



 تطبض ملشىر وأو هلوق

 ةحوتفمملقلا لكشن ى :روأ

 ةياهتلاو لصالاىف ءارلا

 ّّت وقانف د "للمحكحتلاو

 ىو ا-تروسكم ةراسعلاب

 فنكومةيكلش سوماقلا
 ”هلمكتلا فو ها لدحو
 لوق ىورب ني ري-خالاب

 هعيعفكتم ىدعالا

 لصالااذكوملا شاكملا هلوق

 (مهش) ممملا فرح ب. نيشلا لصف عكر

 لدتا هم سدقملا تنبلءامن أ ةدعيولاخ نبارك ذ ىربن بالاك لعمل نزوو ةمدعلل فرصنال

 ةءالا تب ءالنرك 00

 بَ ىرواف ساشا 3 تان ةلاملتأدفو

 و د

 م نولصو بلا ادو شايكحلا ٌتيوسدمأاثو هايل د| 8 ألاقنو
 نيسلانوهلاقيو + اَملشَْتما ورأت 0 زا الات فورعم تيل كر هولا

 م . م هم 2 7 < . .٠ مساع

 هُوَ هما حدو هنأ هتموت فنالا س ملا (م) مدس ىف مدقت دقو ا

 0 2ع ه- )وة ومعه

 ايعسوافمل 6 ردن سَعلاك هموعشو د ةمؤشأو

 د موءدهم س5 7 هدعو مو هش ةءوس«9

 بكت ىلءاك ندري هتعساذا »* شكرا نءطتسيول هنهعشل

 هههءمإ

 تشو هعّشن هج مارا همت وهما ؟اربذمداهذنأن ا دانا م د ةقيشول لاك
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 3 هنهشاو هتف ببطلان 1 ال اَلاماََتْلاَو هئف ملعانْمَحءامملاو "لوم هتمعتىثلا

 ه9 ص 5-58

 وهوالمقا لدي ىنم+لأ ا وثم هاذ م يلا رامع عر تملا اذاٌةمهبلا 00 ودع

 د ءنب مقلع 3 لوقو كد اوان كاوقنم ندحأأ

 موممستالا ىناهياشتنأك 5 اميريبعلا مب َنمُك

 ن الاىلا ةىفوهاماعطتاك الاشياكفنالا ىفةيقاناوتحلا ار نأدار أ لمقو كس ملا ىنعي لبق

 | اتي ةتنايذا لأ ةومعلاو 07 لة! و

 كتان توبا اذامش ار ءالاسا نأ ا ”اةيطلا حاولا نموت امتاماعدللاو

 ىئماقلا لبق هما ذيل حرار مها يأ اأن سد هجو دق مل ع ثيدح فو
 هو 5-7 ج

 ىف ف شكلاو رايت الاب هدن» ا :رعتق هساراق اذان الفت ماشا قي هدن ا راو هرب أ

 مانام هنمو كلذ ىذتقع الملة عام مسيو هدنءامم شك كناك لاعلان رد 0

 نأىزالأ از ورسسكت الواهب 3 ةعبال ةينختةكر ور ١ للك الا فر مْوَرماسعْالاو مهانشوان

 )سبل فاققا موز . ىركلا نثدورال مانأ ىم 5 دشن ن يح هب ه ومدس

2 

 ارح نك ا - لأ فرط مسي نأ ماعم الاوسدذهتلا ق قرومربع مان | ملاك ةناكعف لا اهعش!برعلا

 اكب رحتالواواو نوكي نأ غلي ماللامامث كيفوُدمظظ تكن :ولمعلا اذدةمذااىفكلوقك
 5 ار

 فرتملا مامُماو ىرهوملا اًضد كا شطر عيال خد متو 1 كلوهيدتعي

 لاق  ةفشا ا دكرح <نيبتياغغاو عمال هنال هكر مور نم لق ًاوهوةريسكلاوةمضلا همست نأ

 الو



 211 م ما فرح ف نيشلا لصف

 نايا زلوت لنك 1 داك 5 هيام | ظنك اهبدتعيالو ١

 راس تديلارس 2 ال ءامثالا 00 ءاولوة عشاان 3 د مار ْ

 لاك هنأ سو هيلع هللا لصوىبنلاثيدحىفو الملقام-ممماَذَتآَرطَملا ةضفاخلا وتاتللا مالا ْ
 : 2 دو 2 هد موس م 00 2 1

 | ىمت:الوهلوق وز دنعاهل ىظ- أو هحولا أ وضأ هنا ىيتنالو ىمنأف تضفخاذاةدبطع مال ْ

 | ىأه_يفةغلابملا كاوا م بلا المو ثارتكر املا نمودخأتال ىأأ|

 مس اومِهاَر 42 2 يح مرتك ودا ذا دعا تدع 55 !يماتستالوت دايما ا

 مه نم ّرهَدلا كئادعأ مهلا 33 00 رهاب و

 ىء 00 ,ىحودعلا نموا همام 0 1 ًّئ ىلعشد ل 2و

 0| »و صس

 : معدلاو هنمتولدو هب راك اذا لكلا تفقاتو ةدنعأو .راثلاىأانالف ماّثلاقي وتاتي ر كل

 ىلْعَتلا ناعم نيهتلاد.علورعوب أ دشن وترا َ

 مهن نيارعفلا لؤافعأ هيلز 7 هنودلاس ىذلا صالات ألو

 ٍ ءاودشت زاخو ةيصق |عافترا فت الا يف ممّشاو ىدحم كتبو م او ملا ُتمهَنَو 1

 ا عافتران 1 يروا 0 ناسف الدود قو ةّيرالا باصت اواهالعأ ٍْ

 8 موصل

 ْ 3 1لاقفر 0 دلال كَل يو نالا لويد أممكل ليقوقألا ا

 ْ ةيصخق عافت معَ ىرهوملا ةمرألا ن ني وو للا لي مَمَتلاَو ةقثأاذاّدسس ىعياهناف

 ْ متألق اوهفٌباديد_اايفناك نافاليلقةبنرالا فارم ناومالعأ اوما عم فنالا م

 نم بسك وديلعمقلا لص هتفصفو امفوعتلا يسرا 0 تلا

 ا - وو روءعو ه<- تو

ز نب بعك ل وقهنمو مش هلمأتي
مهسوبللاطبأ نينار 0 535 ره

 . م هاو «

 ْ فونألا و هقدر د كاد اول قتال كرش وواملاوةهجرلاو ءةباكوشو

 و ه

 : «ساراتفادرونأو هواماعل ميل سجل :ًاورعوأ ءامتتأ ساو من ناموس نتا

 ىأاومأْذا هيف مهنيا اتا اع ممن نعىحو

 ْ مَآ زحرلا نم تدبلا اذهو لماكتلاىفالا كل ةنوكمالو نا دكا عميطقت ا

 : يك الامثو انمعمسههوجو نع اوراحاذاا وع ل2 وكلا اع رار اودع



 2 ع ةرارسعادككو هلوق

 ايداق ىأ لوقش ثرح

 توقا.ىفاك هلبق وقدزرفلا

 ىوقلثمقدز زرقا. لدم

 (مهش) مملافرخ * نيشلال صف اناذكأو

| 
 و «ء يمد- عر 23 7 , هود

 لوق ناسك نبارسفهيلعو ة 26 امس“ انتا ماس دكر فالحب ةشاشملا عفت سم مشأ

 ”امثقناهرإد ذأ“ 1 انتر انادهعدب ةزلحن ثردلا
- 2 - 

. 

 سس ت9

 قوزغت ل جتا ماقربو ماشي انايع ب ناسأر هرج مامشلاو نمار 0 البحو

 يرعيلاه ليسا ماتو

 اروكو مامن ف لواغي رم « اهنك لاعرلا ةلعشم تنباع

 كرب بالا ةيلاعلابل بمايو لات ل طخالل تلا نأ سلا ىريئبالاق يلا رسكب كوري و
 لوشن ثيحر رحدي ,رعادقو

 لاعولاَر ةلاواماَمَت 0 افلا ذ ىلطت تحن اف

 ين نايسدانأ ارليملا اذهمامُتل اولاك ةرضبلار ظ رمال ءادوسد دو انلاعو

 مامي قالا ثادخألا ىلع * امادْيوَح أن عتب 1 دسللاك لاد.لا ل ءتردقنا كموَعا

 هميصم مأ

 بتةكبا.نم لذا نأدلا
 لافمالا#فةتونلا طمضو

 هه« ينحم هأ ررؤ رمد

 تببلا اذهقزج نبا ىورو كرب بالاك
 و 1

 معلا كبأ ع 2 وح هثراغم ألك

 نذلاةلاكو عفته كأن بتكو ماعلا بط رات يا لا ىلع ملناش ديزولأ

 ىدونلاورغ نب ةريس ا دولا بمملا

 ميهدلا ماك نيتك ىلا 0 ناين صغين انما ةبعالم
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 1 0 ينم شدت عتلا ا ءالا نا 06 (

 ريدا ف سلو »ا دلال نه 4 َعٌددَق تاوسلا ىلع بوكر

 ىعب شلال 210007 دلما قطف رحاَذ دام تف هروناذ الا وعطقملايشلاو

 لخير (مت) ضرالاهحو لعامل اوهو نونلاو يسلم للاخ دياب

 همتشو غر رنعكاذ ل لملقوهو" هلههملا نيعلاب ما موطع# ىحو باهت ن ءصيرح مش

 .: بتركبالمالا باخذ عادتالاو عاب اهناىلا همه ودمع عر ىلع كلذ للعفىنايعللا لاق و

 لاك هرداون فئدايالا هينأرقأ اذكهى رهزالا لاك عابس كلذ لكوامهتش ندوه يزور غ سو

 امهةْش باوصلاو نؤئلا دش 'ونيسلاباهغتسا عر رديز ىلأ نع ىلا هنالرداونلا باك فتأرقو
 مك

 ملا فرعأالو لاق ميا لنا :معرالادب 1ك اجمال ىحو

 «ماَجتلارََل ابا ءوجملا اه لاكماهش عجل اولا دق ةوملادا ولا َكَذ ذلا ملا م

 دقو



 ع (ميش) ملا فرح *« نيشلالصف

 © 5 57 1 ىهم د  .َض 1 اي 2و 7 2

 1 امهشناك تادللاى و 6 موهذاك ذناك اذاة موو ةماهش مخلب لجرلا مش دقو

 : هَ ىو : ل ب وهب وس ع وود 8 م 0#
 | مومن عج اورومالا قدمانلا دعبل ميد هيلو اسذامرومالا ىفادفأب
 و سه 9و و مو م5 9ص 35 2 ا -- 5 -ٍ

 |١ هع رفاامو توام وشم شبوه عميل جرلا وذو زا ممه شي سرغلا مهتم ىوق طم طيش

>6 

 ا.ثحواروت فصي ةمرلاوذلاك دا اًوفلاديدطا موهشملاو

 و هما هس ى -ه سوو هاك ه9

 مهندسا 3: نوير 0 هجرك هع تصف الا ىواط

 2عههس 5 هه وود ووس و 08

 1 موش« ارغاا لامو هن رذاذ هموشأ هتموت دقوءاوسروعلاك مو ملاودوع دسم ىأ

 ره ذكر لام 0س ا سطالوجالاهالال ىذلا لبا مايق ادم شالوا برعلا مالك

 ١ رتومف عجلان نواعجوةان م هنود تل نع يف واط رح /مقلاو سانلاريغفف

/ 2 

 مويس او مضاورسنازا ادع اكاكات 0 ا تع تيت

 مش هر ظ ىلع ىمن ارت »* ا 00
 م

 ْ مهمشلاولدأدلاو ذمةاوهىلار ءالا انا و ب ةديبعو أ لاقو

2 1 

 ريطمنب نيس لاه تأ سها مسا هم ميسذفانقلا نمركذلل لاقي ديزوأ

 ورغم حورلاوهعجا هلا #* ةيحاولاللاومْوَكرداَ

 8 ةغمنحو لاق كما نار مرهه اش (مرغسش]) ةالعسلا ماجدلاو بحبورعمدارأح وعم

 ىشعالا لاق برعلا مالك فت لخدةمسرأف ىه
 هه هسا مرو 00  ممسو 3( ضاع 7 همءاو ع

 | ىغت 3 نحدلك 0 3 نمور اتعب ءلاو مرفسهاشو

- 1 
 وى هد م ها د

 ْ اهيف ريل ةشتو فدع اهيل (ميش ( نط: وشوش (عوث)

8-2 

 : رمثالان بارك ذو ءاملا نمىعو لالا ىهوةماش عجب مالا ىرهوما اوباما عهلباونوللا

 ْ لاق ساننلا لق هم امكن اك اونوكت :ىد لاق 0 0 انفاق ا

 6+ هم

 ١ اورطنس وسانلل 2 ىتحةئيهو ىز نسخ اووكدارأ ةفورعم دل ىلاخلا درعا

 مشأو مويس لوو يشدو دسم قل نوداهلار 1 .وةمأشلا اروطذاكمكيلا

 1 6-3 وي #0 شح

ثيللا هلل عفال مومّسَم ل حر مهضعبلاه امش ا الاو
 ْ ةماشديىذلائث لكن موباودلا نم َمْمَألا 

 | هينوكتت ا يئالاولاق ع ُشرالا هدمشال او مبدا لاقي الامم ةديبع وأ لاك ميش حلاو

 | نال ةفاخ ةولاعلاو ىا ارعالا نان يحسد ل هو ةدغل

 قى طم_ض مردتس شاش هلوق

 ءاهلا عش مكسناك لصالا

 اهرمسكي سوماقلا ف طيضو

 هويوعم هما



 لصالااذكب ثلانيبهلوق

 حمم هأ] هررجوم كلا

 (مش) ١ ملا فرح « نيثلارسف 0
 3 ءو: اك و 2 ب نك -

 ا ارو هركن ناكم ىلءسرفلا نول فات ةماش ةماشلا ليم نبا هدس-ىقماشو أ ةماش

 دوسالارثالااضب اهماشل اوالعفهفرعن مو ةماش هءىذلا مشل نيب لحرديزونأ اهرئاودف اد ا ا ا ا رغرس 3 5 277 

 ةمرلاوذ لاف مام عمباو ضرالا فوثدبلا ف
 ردك ةيضيصلايد لبر « ٍةرْماشرَعْفوكَتناو

 قرات دلت هرهظاذا مثوماش و الوعفمال اوالعافالوال_هفريخ الا اذه نماولمعت_سو

 ةرا-ن:ثرحلا لافءاضم .الوءادوسةقان ىعبءار الو هما رلاقب وءاظوسللا

 7 رختالو ةماشمهل عج ٠ ؛ لن هومر اونو

 نوكينأالا اذ هه+وفرعأالو ءديسنالا اكزمهلابةمأش هي وطقن حو عج لف كوربو

 ميشامأفاهذوس اهموسو لب ءالا ميشو هيلا يي و ملأعلاوالنازممينمهزمهيوأ اردان

 مش عجنوكينأ زوعدقو لد[ ل ئصرلا] يهون اشو ْثااهدحاوف

 ار ف صب ني ؤذوت لاق اواوءابلا تبلقن اف لصالا ىلع ءوعضمءانثلا ارح ارث آهنأالا ءامّشو

 اراض واهو ضال نان + اهواي مب ربالا ىَرتشْاغ

 اذكهىعمصالاو ورعوأك اذ لاق اهظ.ن واشدوسىأ ميْثأعجوهو اه رام و اهعتتاكوزرو

 نكح نيتاتع ار ركام لايمو صال لاو ميت اهدحاواعجب زنط أو لاعتاهتعمم

 55 مم اال لءهدحلاوتوكي ىاواؤءابلا تبل ةنافءافلا ةمدوتأل فن ل ء معسل توك نأ
 هن 0 :

 متر يقدر ة عارفا دولا طوعو طدعو 0 كا يزلقو

 قربنا حضاواهفذاكداو 5 |مناجهواهموشم م ءا ا

 نوكيضرسلاراضاودوسلاْل اتيان انوي قابلا سام ثلا ينارعالا نبا

 رامبل التو صالد عوردو صالد ردو ناخذ ولو ناجم ةقان ىلع عجلاودح اولل

 اىل رانا عمل ةركيدقوديس نءاموماارطنلا وية ورايرأب ابقي نهارا

 اهتواني وأ بلك ة هع #* هيايث عامل هنم كر 000 لبة يلا

 نبأ هنب اك ىلا نزلا هلارطدنم كرس راهون تعطل ذي ثلا ليات تعش

 وع نر ددعانتل اكواد م ءارضلا هتاورط#

 )ءهءهرادك ووش د 2 تت ساه سي ع

 يمال 7 هضصون ا 1

 0 هلا ده <عء

 راصاذا لجرلا مانا اهتنةوأرانلات تعب الاي دقو ءبَكشسو ربا لدكأدب ريهغَست ىوريد



 0 (مشر ١ مملافرح * نيشلالدهف
 ك1 ب77 بيب بيب ب77777 بيبي يبي يب ييس7ب7؟بب؟ب”ب 22 صلال 97

 || دادضالا نموهو هدمت او دل ءاسمش ف مسا ماس 1 هيفّلوخدلائشلا ىفمامشنالا 0

 | قويسلافصي لّسلا فق دزرفلا لاقوان ف رع الورمش لاك هنأ ىنعج منع فديبعونأ كشو
 ْ مارق معو ذاو 5 اهتحت اوقلاف تعش ى هاذا

 | | لوف هن بع أ فدحسلا تمت دمه اشو زري نا لاك ويست ضياتم ءاودل اويجلس داما

 ْ تاس للعلا كب ع مهفويساومش لاجرىدبأب 2 قدزرتلا

 ْ ركن زادها :ودمغيامناو روكا نتا اواهودمغي ل ىألاس+ اواوملو هلوقفواولا لاك

 ظ حامرطا !لاكو اهب ىلّةلا

 دعولا فل يقامد ولا موب ُترذاح 0 هلالتسا دعب قيل ثعثتنكدقو

 مسي هنع تريد اذا كريو د اناس اراماذا رخ [لافو

 هه مومو

 كرشملا ىلع هلا وأساس مم شالا ةفديلولا نيدلاخ دبل كش هنعمتلا ىشرركب لأ ثيدح فو

 ْ ل رع دادارالب كب يباللاق مالا هلع ىلع دد_-ىفو هدم الوأ

 3” ه2 0-2 5 - م
 )ا قفا هنأهنأشن 0 الا "اوال تري

 | امويشوامت يشيماشو دامنالاوسلا |هبميشناب ذاواّشفاالاماشيالو تدلع 1

 || ءاضو هل>دانىثلا فءىشلاماشو هدا ضركبلان ,ملان اذار انأماشو 0 الملا َقشحاذا
 ايئانلافاعلانإبرماشدقو 27 همم 06 09 ميصتغع ىارلالاك
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 1 لخدههستو هيفمشو :منلاقئئنلا ماكاو ف اضالا ةسةنتويبلااولتسأوامبحلا

 5 328 و

 1 هلكرو هداك افكت ىزؤوالاذا ++ بهدم مارض د ناي بو جنةدعاستس دشنأو هيف

 ْ 0 3 ىدنع باو صااولاق ديرعى ريس ف:ادهددمسنبا لاق قربلا كنءادارأ

 مك افاركتمقربال كنعفلاهاغنا ماللاوفلالاءافرعم قربلاالكْدعْف لتي لةدعاسن الور

 | كلامو ا هرمأو ٌكقاسراهاكرا ىأ َكقاس سرفلا فمش ديول َحداذا ماشو ةركملابرسسفي نأ

 ْ كارعالا نبا نع 5-0 وهيفرثكا امل هوست مرضي اهتطد فدل هيت الاكل 'ولخدأ 5
-< 

 هو 1

 ١ موددو يشم لجر قاسكلا رأَدلا دكلا,مايشل الار ءالا نبا وسر صرأو رشح مايشلاو :

 حامر طاال 0 بارتلامايشلاو ةماشلا نم عوسشمو

 5 هدم هس 2

 مايشوأل تمم ف ضيق د#* و نمدن

 مَ
 5 هود

 لافو نارثلا ةوُدرر ضر, ل يقو ةرف- ماش ل ل1 لاعو فااظن مث نذدنافارو.ة < ناك ناكم لتتم

 نالقر كنع ا دارأهناهلوق ءأ 1

 ىىذلاو لصالاءاذك لا |

 قربلا كن عادارأ هنام ك2

 لدعلو ها ملا نال قرب

 كي دار هنأ تسانملا

 نم مسهشي اك قربال قرب
 هعمصم ها لمأتف ماقملا
 خلا ةرفدح مام-شلاو هلوق ا

 حادصلاك لصالا طيضراذك 8

 ىقطيضو نيسشلارس |
 حرصو اعف سوماقلا

 هرعوكم ذا ه-راشد

 لدالاباذكلا كمن مدل وق |

 كاسعل هزه مج 0

 حاسلا ىف ىذلاو قاكلا

 واووكم ن م سد-#متلاو

 لكذ ذاامهمىوردلءاوا ادب

 ىفاك هل-.ةو مدام مم

 *لمككلا

 5صاننل ناك لزم

 ماع لك هلة ف انطو
 0 هأ



 بددهتلا ىف عقو صاغ هلوق

 مالا فاك رلمهمل اذاصلاب
 ”نلمهملا ءاطلاتلمكتلا قو

 هعءعصم هذ َخ مج لكو 2 ١

 لصالاياذكتاروداو هلوق
 ةيلمهملا ءالابيذهتلاو
 ه4 ينحم هأ هررحو

 ةياشدنا ممضذعتلافو هلوق

 قدي وص ىذلاوه ءابلاب

 لوأ انيق دارو :لمككتلا

 قادبلا ف ةرضلطا عونا
 ههشنلاقيو مئتلاوه

 َّءل هسق مام اوشا

 ىلا اذك نيبامسثول_خد

 قرفااماشلاوهردق ىأاذك

 هعفك ههدنك سوماقأا

 امآصب ا ثلا نم متسهلوق
 لدالا فرد_هىلا طبيخ

 مكن ا ىفوةزمهلانوكس

 هلوقا قفاوملاوهو اهصقد

 هريبغو سوماقلا ىف اك

 مص د |لوقامأوءابلا

 ها هزرذ ردصملاةزهم-_ه

 هويرعم

 (ّمصر مملا فرح < داصاا لصف
 نةرفك بارتلاةشلا ىىمغالا . هلوخدىأهيفهما.كالئللذ .٠  8ع 7

 انا

 ىهت سانكلا مايسشلا ىجوصالا
 دشن ور عانأت عومدعسوالاق  بارتلاوهو مايشلا نم هيلحرريغاذا مي_ثيماشو ضرالا 6 ب ع 7 1 - . 8

 000 وو والام الفلا ضرالاو ملاعو نيشل 1 حامرطلاتس 0

 ناكىذلا ٌَلدكتماو لاقل خد, ىأهتفماشتي شحولا نالأمايش م نانكحلاو هو نيا

 وهفةلاثنل ىلا حاتم كلاش جارت ىلا لاول اتحا نّودنا

 وه - 07

 لك فر طرأ لك تا لاك سفر ا تان

 اروثفد:حامرطلالاقو ا ذاك 2 الاف
 هيد

 هذان امثود نما ض د 0 نم تامتسا 0

 ب جيلا جامو ميثم عمال قكلادأرملل ىهتدمشلا بيذهتلا

 ميشلاوربا اتائيمَح د م دجاج لسفلالاذو

0 

 لامتو كولا ندهبرض

 0 ورطسال درآلا ماغطأ لك
 لكس ه 7 0 00

 يذاع لمَ اشم عجلاوءايل نسر اةعشملاو

- 

 ميشلاوىر هولل ص

 دمتكلاوثي هرخاوميشلا
0 

 عمج داكربا لق
 20 ا ل 5 3 ع 26ه ع

 يش توم م »* رين ميو 3 ررح ته دشن اوامشماضد

 5 0 ه2 ى ع
 ٌناَمسو مشالاو نايف 0 ىذرأب مورس مئأف اومهذا ش 2 رقل 00
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 اندست نذوملالب لوقو نيعباتا ان نسل ةلصوم ما ر عب ا ناءعا

 مو هيلع هللا ىلصهللالوسرا

 لَو ردا لوو داو * 217 الهرش َتيالأ
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 ليفطوة ماش نود 0
 م

 5 ناار هو

2217 

 يلا تن 00 نم بدرقعضوم: ورك ًالوالاو نانيعل قون اخرس نالبحجا ع

 ةلعضوم مناَمّشألاو ىزاخ لبجوهوءب ءلايياشهنا مهضعب لاهو ةيلهاخلا ىف

 8ع عورمد

 هيرسرَاك أ اذا صك اًمُأَءبارم ةلامرهك 7 ياس 306 هيا تارطجخو#

 قمن عدم هسلاوبأ لاقوءامملان مسيو راذاتباصوتءافورعو وأ دوبنة كاز كو

 'ئث لك نم تفلاب حصلاونيكستلامصلا 6©) امها ف تعَر اذاٌتماصو نارعلا

 مافعام



 د هه

 مددبءوكلذك ة مَستقانودبدشم اتصلو عسل ب وقسوعَتَصع ”الاوٌدتشاو مظعام

 ديدش ظبلغىأكب رمل ّمصديعتيكسلا نبا ىحو مضل ميت انكي لاب ٠

 تارعالا ياانيجتاولال 0 ستلانالا بلع هق ريو لاك قصهقانواشبأع دلو 0

 حصل لحجرلا ن نع ىرجأ دقواديحح 33 هنارلاقن صيف طر

 دهم ىه وه سا

 مكحنىأ ع يا ك2 ىأ صو هو هفاىذلا تتورعوأ هع 30 ًىذلاّمصو

 فو حد لاوم ومان لاه ى ص فأأوم أوم هه صم ف او لممححاتلا متصُتلاو مانا

 هديا م ةمئام ىهاذافامص لاف نيعستنزو هنأدامسصنبا ثيدح

 ّئش 4 وأ !ثيللالافو 4 قمل يديشا اني ى سدو الماك امان ىأ 2

 010 ريش د هيد واتصال هتيظعأ و محي رص لب وو تشاو مظعام

 هللاون الف صب لو نس أدق ىذا لجرا لاقي تيكسلا نبا * حدمفا دعب فا تاس أ
 : 0 0ك 1 ا
 هه 200 000 5و 5 76 - 3 ىعداا
 مصلاو ةلوهكلا ىدقأ غل اب دق لاح رلا نمل ء-ناللؤو لاجرلا نم مهصنالؤو لاجرلا نمرمشد ١

 وو, ةو-ء هد د

 امصلا فورخملاو موس را 5 تراك ىتح عواض نات تست ىذلا ليلا نم

 ١لاه باكلا اذ هضرغ ند هل هد.سنالاق قالا فورحن متل ىلا ١

 ةيمع يلا عطرا حلا ةمتصااو ّقلذلا انعام سلا فورأل ىرشهوملا ا

 ةماطصالا عجيمتاصآلا وتيدلا نما للم هموق عَ ف نالفو ءاطلا نمل دب اهيقءاستلا ْ
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 | مدصالا (مس 0 هاتلاىلاءاطلا اود ةطاصأ فنا ةحاركتحان رع ةعغل ا

 ضاسيبوةرج هل بقوليلقداو ب ىلا ةريخغلان منول ى مهل .قو ةمسال يا 7

 لا . 20 ١
 اراج فصب دشنت أوراربغا تاذءامصصةدلبو سايقلا ىلع الاو مص ارك ذلا ضامن ىفةرتص ل دقو ا

 7-50 مسالم اس سرح

 لاحدلابىدجةيازح ؛ هزيهارح ماح مدحأو أ
 - 2 د

 نإ 00 هه: ه2 ثت< :

 لامرلائزاسىز + ىلع * اهتءزاذا ىلحرو ىناك
 2 قا ص :

 اوهو نيرخ !نيفرح ىفءاحد ولا طقفف را ادهفال و دمى ىلع ف عمسأ ل ىىمدالا لاق لافو ْ

 رمل تع ف دن نادر عفدلا ديدشلل لد ور الاتيبلا قدا
 هو, ع دع ه- 5 هس 0 : 5 كيلا 0 52 .و 1

 - و - - --“ ١ ةريغلا نيب امماولأ قف ءامعجحلاوءاربغلا ىفايشلا با ىفرعش لاقو د. "لج رودمدنيبمايصوختو دي
 27-2 - تاك ل

 ةالقفددحامرطا!لاقو ةمععلاو

 (رمشع سماخ برعلا ناسأ ك9

 ةماهولهكتلا ف داز م

 ةيؤرلاف مضلابماتص

 مادةماهن عامي ربو

 ماغُتلاكب دشلا | مدن اح ىف

 نوكسف فب ىأ ةّمصلاو
 ادءاذا محصتو ةيتصلاك

 هيتك ما اديدش اودع

 هويعم

 داوسةمدعلاو مدصالا هلوق

 قمهلممو لصالا فاذك جلا

 3 ذهلا نما دنأب سن

 دوسالا معحالا 4 هريغةرا مع :و

 هيتكرطناف ها ةرفصلاىلا
 وينعم

 لصالاباذكم مصاوأهلوق

 حاصصاا ىف هك وا

 ها واولاب ةرمو وأب ةرم
 هويوحم



 مءطصا ةلمكتلاك دنا داز ١

 سوءشلا هدمدهد (مذص

 ةر-للا ءامضدلاو دل

 ها ظلغلاب ىلمسلا ةطاتخلا

 هعمق وك

 (مدص) مملافرح » داصلال دف انكم

 نطالب غيزاسأجج 4 رام فاز ركاب دايقضو

 ه5 و 5ء-وهدو ه ©#- وم

 ىهذتداعحا ليقام رض نهارا ر لاَتَدسحا فاول ولام مالا ع ولأ

 ةفينح .ونأ لاك 0 اثنا ماكاو :راعصأ د دولا لاك ةماعتم

 عزا كلذكو اهرطم "ردو اهتن:رع هد ص رالا تماما 01 ع طلاخ ثلا ماحصتا

 داصعلا اهعر زنولبغت م الا تماخكاو لانمي ئد سطو س مدتلا لو أى نول رسغتاذا

 ريدأ اذاولاقامت لاو اذان 0 م صرالا تآَدَحو كل لا ماعماو

 مس ةمححأو ةرضلا ةديدث ثدت سل هدب هزيل وة احم :يةاسايكا ل-يقاهتينريغتورطملا

 همداصوه دس هن نر امان د همدص 20 يابطل لاطرك دل (ماع) م لتر

 نال راوم>اَرتلا مداصّتلاو مهبادأ أم مهحَدَص امص هم هم نا وام دان

 ىرهزالا لاف نامدا.هّنين اثم اواذ_هْلاذو كاذاذه ميش أنام داأل

 ناتنسسلاو امهتوم#ءاملاو وفات ساده[ هدذْخا 00 5 رضاذانتنيفسلا مادطصا و

 تيد اق واب نامداصت نا براغلاواضعبامهسعبب رضاذانامدطصتو نامداصتت 0

 ةعاساا َكرْمسَص 0 لاك متو 20 و ةيبسملا# روق نع نال مكمل دنع ليصل

 دمحم هنكلو ريصااءا را هد رم ىذ لكتأ انعم كره وما لاق رجالا راااداقبو

 عر ةمدصلاو يب لادلار دكب ناّمدصلا او برش ملص لسحب 1 امتنحدنع

 ىو ناني امهو لادلار. كج كس ناتيدسلا سأل فديزوأ عّرتأ اك اذا مدس ل جدو

 امهلباَشتاامهناك كلدنأ.. .هموداولا ياجميل 0 مرد هريس ثيدح

 سؤ ةَرفذخأ,ءادمادصاا و ا دامب رن م مدصتا نم ”اخاور كيسا اأن امداصتي

 وهولاك مضت ةماعلاو لاك باودلا 0 لبق 0« اور كا ةكلطلااىرهزشلا لا باودلا

 عد 5 يا د نكسه 30 >7 . .
 ىت>امانأ شاطعىهو "املا عدتوا نواب صمت بالا ذخأب اد مادصلا ليم نبا لاف سامقلا

 "ها. ادد -ظ 1 مله و .

 ناسنالاد_خأب لقت مادصل الوةيمهمذعب و ةمدصملب اود لتسلم تومتوأ ع

 #ثمءو < 8-3 ع ى ةه و هع

 همدصنب سهالا لأ الل ابو عدلا مدصلا ىنارعالان بان عسايعلاونأ ماشكن اوعو هسأرف

 و .- 4 م1 هم 1 2 ةه مو 1 , 5 , ؟-ه- ع

 همدصْءةارعلا كدماو ىناحباخل ا ىلإ ىدكو ناو صه ني كلملا دمعلافو ةدحاوهعودىاةد>او

212 5 0 2 6 3 
 ىربئبالاق فورعم سر فما د_صو ةرار زن طمقل سرفمسا ماد صوةد>او ةعفدىاةدحاو

 َ دم :
 ءاشلا لوق صةنلصفقىورولاد_ثنآو

 امو



 ًّت هوالالا ا د اهيشوكمالامادصتدَعتاامو
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 تيددهلا مه نا عنا مد تموم اد مو ماريصو أ ماد ص ىردأ ال ىرهزالا لاقو

 1 عطل امرا (عرص ( مود سلا ةيالوةمعملا لا ذاب ممدصااقاذهلاقي متاموب لاف

 -- 2-2 2 65 0 و هه 020

 || مرص اولاقدقو مهنتك امص مرسي هسمرص تاك ع ون ىأعطقلا هبمهضعنم ءوئاب ||

 ءاضناذهلاش. موذسىدغل |
 ب مودس فك || اولاقوهمومدتلاه د مرص ل2 نمل ااماذا ريهز نيب عكل او هسسشتل بالا

 و
 دوو 5م 1 هماإ د < 1 نيد 2 9 - -

 مالا معسل اوردافملا عرصلالدقو عرض ف ةهرصوايرا.تالعا اا م

 ه--

 1 هم وه مه - ا تا 3

 ا نئابلا عطل مرصلاو ليخدءرصلا ثلا هةملاكم عطقب ودر < موك ثالث ٌَقوفامس مراصب

 وهدي 5ع 5 ودو

 : مرصلا )عفو ةعيطشال سءامرصلاوهلذعأا نع قدعلا مصدقو مارمدلا كلذودخو قذعلاو لبعلا

 أ عاطتلا م .رسصتلاو عطاقتلا مرائصتلاو عاطقنالا: مارصتالاوىرهوملا نينثالا ندر ها 2 2
 ١  8ساهم وه مس 1 <

 هتعطقامرصءىشلا تدرم هىرهوا ةراكللددا هعيطقت نا للا رصتو دل مرو :

 ا 0 وه و فا

 1 ريض عج ىش مرمدهدش لوةتواهعدكفىب كا هدحىفو قع كوس كسل

ٍ-- 
 5 هو

 : ىأءرصب تريد اد قايندلا نا تاور ن نةمدعث يذانهسنمو تعطقىأ 1 اثر صعلاو#

 ممدعلدو )د

 1 فيسا ا مراصا اوىنئيال عل طاق ةمورصل اوةمارصلا نيب مورصو مايحت حالما -

 ىا ارعالا نا دشن أم مرمر ص أو عطاقتل

 بعت ن ندعوك رَصلادّدع #3 اناا ل وا فلازام

2 
 9 تا 9 وم م 9 صرخ ص

 ديبالا مورسسوماَرسومبا حل جدد لبكي ارض واع هرمو ههرمص ةل صو غرمشو

 اا للدوري 03 لك م لال عطقاف

 ىا ارعالانادشنأو 2

 ول. 219. 9!وب:ص 7 كا

 م اه نهفاصت 5 فيك * عقرمصتت أو مرمصتلوتدرمد

 1 تنأو عرصتلو ةلوقةريغلاه أر ءالاننا لوقاذه تحرطامدسالا تلة رسل

 خ0

 ٍ نماكحاةعرصلاو الا عامقوئوذلا ىلع عز ءلاِعرَصلاو مرمَصلا ىلع ىوقتن ًاوىأ مورمد

 ا|نالفلات.و لؤفلاع رمد ىلع ني هزاعىأ نيمراسص م 1 نال وزع هلوةو هلع ا

 ا ١ يلعَتمَرَ 6 ىلاذك ء-اكلا ىشود >اوةعز رالاو فوصل ميقا نقر رولا دوال ولا

 الاحمال دَفماوماَدَح د دع رص اسف لءداَودلا ىَوَطو 50 و

 ْش نأل لال ثيدملا ىو هعضومىف نارصاملا طل[ سرات علا همالكعطقأم 0

 ملا موذص ءاضقاذههلوق

 مود_ص سوماةا|ةرامع

 لادالو موذدسو مودص

 هءصم هأ "لو هملالادلاب

 اذكهمرص:تردأدق هلوق
 ةباهتلاف ىدلاو لصالا ىف

 ةياورلاررذ مصب تنذ ادق

 هعصم هأ



 ماد متسملا ةمازصلاو هلوق

 مكمن او لصالا طم ض
 ها ررحوةفف ءارلا عشب

 يديمك

 نردللاءاهسأ نم مارس هلوق
 بارغكو سوماقلا ف لاق

 ها ماطقك ماريدك ٠ برملا

 تلا ىف مارصاككلذإو

 مضلابىفاثلا فو فلاملوالا

 هحويصم مأ لداللاعس

 (مرص) مملا فرح * داصلا لصف 2م

 ا دك 2 - م هسم ,.- 728م د و - 5 5 ا

 ىلعهداوف نالفئىوطلاق.و اهتمت غرفاداةالدلا| تدضقو هنم عارقلاو هماكحا ئ 4 دلاءاضقو

 هريغو مكسحما مل كف ضام ىأ واصل جرو اد :رونيإ ىأةدادع كهل ىوطو جزع

 نع عطل بأ ردكم هما اصلا م هلله .مارمص مذلاب موصدقو عادم مانت

 تءمكلال اف برخلاءاه-أن نمءارصوةزواشملا

 2 ارص نم ةردنيح ىلع رش هلا نمنع ا د

 ىلءاونأ هتذكو هللاذم ,ءنبسيقهعساو ىدعلسا لاكو
20 

 0 ابع 95 قعْناسس ف ع الأ
 ةءو-

 مرويصلاو ماَرصنمةردنيح ىلع اوس ضرس /|نمالاظافلالا فو

29 

 امص صرع عر نلاورصشلاو لكلام عرمصو واوا ارصلا 9 1 1متيخسامأ رلا

 3ك ةرطلاك ةجازتجا الملام ام او هرب همراعضاو

 ه7 < ةم اس و 9 كه موو د

 همرط هثزحاماذاق 5 ههتقرطأ لد م 5

 7 دي وهام 221 كو

 ناوأ همارصول علا ماَرصو مقرف رص لست عزل نع مورصملا سدُكم | رصل و

 ثيدح ىو ىنارعللا نعل تلا نم مرصام مارس َمدلاو همارصٌت قو ناحل مرصَأو 1

 و-هروت

 ىلا ةخاورنبهقئادبع وبا مدبايلتم هللا لوسر تعب لْضْلا مضِيْن يحاك ا سامع نبا

 عطقمارصلاو ةلكووطملاو عاين ىأنارل خفي اورلافروومنلايثالا نبا لاق رمح

 و موو

 لضتلا مرضي ني قورب واق ذاذّكاو مارصلاتقو اذهب "لخلا نماهوؤانتجاو ةر لا

 للفلل ماس هلاقلطيدقولاك همارصٌتقوءاجاذا لضتلا مرض كلوقن 0 ل
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 ةعطقلا ضلع رصلا و موظفى مهمارسوم أد نمانشب دداهئمو م 200

 نيالا لك تيما يأ أر 1 ص 5 ع ص 2 لا لهم رلامظعم نم ةعطقذملا

 ءأطخ أ المسف عقر : لسجر دنمالثم بري ارصلابلكملا فلاسةءوىرب

 هو ع م ك2 نص

 كاذكرمو ىلنأن مدمر صو هنمةعاسبوةعطق ىأ ل فو ىلا سو ىسَعن هدعر صو مكسلا

 ا 1 2 و ذه

 الاف عوأ الان ةمص يذوب فلك نعدقا ىشرر < ثبدحفو

 تناكاذاة مرض لبالان : مدعطقاا لاش : ودق فخ لكلا هتادم وهتسرملا نيم ُح

 وى هي

 يول وذات لبيس بس ىأ هققوهنعدقلا ىشر مهام مرصمامحاسصو هس ةافح

 نع هعاطقنالل للا برّصلاو ل يللا نع هعاطتنال مبصلا ع رصلاو هع زدوصحلاٌضرالا

 راب



 ع4 (عرص) مملا فرح *« داصلا لصف

 ا ع - ه هس ه < 7 5 و - - 2

 ا 8-2 : ردك كر عج 1 1 تقرتحاىا هلاك تحصأقىل اد لاق تلعت َ ءْك الادع ت2 2 ههخمةعطقلاو را :|| :

 ئشلاكى أر صلاك تصيص|ةلاقي و دولا ليللاك د ريءارغلالافولدللا َل_ثمءادوسٌتراصف :

 ميريصلا لسيقو تمرس "اك لاك رّصلاكْت يضف ةد اةقلاو هيفام هذ ىذلا عورصملا ا

 ا ترحا ىأ رمسلاك تدصأو عوامل ا رصلاىرهوملا ايش رمال ذوو ١

 0 0 و - 26 ا نر
 ْ ليلللاةيوةدودلا ٌضرالا ل يقوه.فءىنثال ىذلا مورصّ ىلا انهي رصلا ليو تذا تاو

 |١ و 4 - - هم هم ل

 ||راهنلا ع رصلاوٌلْسللا جرصلاو هيدئانض نع مرتصتتاهمئمد_تاو لك ت ال نامَرصألاراسهتلاو ا

 ةغيانلا لاق ماملا ليللارّصلا ىره ولنا 7لبللا قاطرابتلاوزابنلا وموال ةريشتا || 1 5 : 7 - 5 3 9. عسر ١

 مارب م ارسضأ طاط ليلك #2 هلءانكالا ارم اوزحرتوأ

 وهو لب تام ىلع فولطعم بوصنم لع فاو رثلوق
 تق دك 5 00

 ماناك مون مكئاضغب لجأ نم #2 اكل نوكيتأ» اعءئمسل ىلا

 | طلخ ىأ ماربصان امارم هدأ طا هلوقىف ل دقو هلريطتالىأ هلع ءاقك الم مظعلا ى 8 رفا

 1 ىرتن الاف ليللا نودٌُس نيكس ةقص 2 نماد_هىلع ادع لعةراغالا نمافوخمتل قب قي لك

 3212 ١

 ةلذاوعع رضلابهيدلا روع 5 ها رهرلوقو

 , هوب

 ا | 1 ل1 ع 5 -- كا
 / فص مدا ىف هع مدرفلان عراخ نر خا يسوع ل

3 9 © 2 26 9 

 اللا هته رس نع فشكت د سلي حش لوغب تاب ارو

 ا ودلا ىعياهبذوه قلاهتلطر نع ىأه تعرض نء فكن كارعالا ناو ورغوبأو ىعمالا لاق

 ورعوب أ دشن أ وىربنبا لاق
 د 9 ود يالوممص همس

 رص عبايه 33 ميلا ثوبا كابا لواطأ

 ةعرصلا ىمصالا لاقمرخأ د ؟رصولاق يع رش تن ىو ربو

2 : 
 رك رصنالفءاجلاستي وّءارصلا مدعو لامّلارت اسنع مص هم ةبعطقىلد هرلا نم

 رعاشلال اقوا .ثاخاست اناحاذا

 ع

 بعل اوِهلادَناايلط 35 د جرت لا
 هام هم 8و 9-6

 ا جادحا اذاريزغَتلاد- لارا رسل ايئازبدل ركود همم سن انان تدمع

 هم د

0 



 3و سر هس وو مه وع وس 5 هع
. 

 مارس تلح د قمه اذ 5 اواي ايلا ,االأ

 ماريصلا عضال لاقو لاه ةد سعى أ لوقاذ- هىرهواعا لاق لكموقو هزخارذسعلا خاب لوقي

 تيمكلا] كايعلل دشن ةمهادلاو برولا ءاعمأن موسسا

 بما ارصاهاس بردا اذا ةيافقكلو الاخ اير ام

 لماذ هواها نيلال ىلا ةسرَصلاةقانلا دير 0 رش لوقف ىرنيالاقو

 نال نوب يبمالا اوقىوش ولاقت ةهادلادب ريةفرعم مسالا لعجو دهب رص

 ءاخرف 9 امريش اممهلوةدلاهتءمكلاتدبريسفتو اس سيئ اذا ,

 نمةعطقا هَ رمصلا او دسافلارقلان م رثانتامةفاسملاو ب رح ىفاوناك امةفا- مهو بسخو

 نيام ىهليقلبالا نمةعطقلا ةمرمصلاو باصسلا نمةعطقلاٌةترسصا اواضيأ لب الا. 59

 ىهذ نيت_سلاتغلباذاف نيعنرالاو ني_سجتا ىلا نيثالثلا نيبامل قو نيثالثلا ىلاني رمثعلا

 نيورمعل هباكف انام 0 قيل وعوامل :ونيعيرالا ىلا ةرمشعلا نيبامليقو ةَعْدصلا

 ىشوذم ”هرصلاوبغصت هم لطلا 2[ تانفايتق جحا راما فاف :اناش «رسهلاو ةعبتلا دم

 الر ياذا من6 نطبرالاو ننال اننا ينردولاب مر لاول ءالا نم معسم .طقلا

 ةثامنمثيد_1اىفاهسدا ارااو ه-ةعودلبا ادم نعام حاصاهعطق فا مسفنب لقت_ستردقلا

 اميه 5 :و نيل> رلتناكن افنان اشاسهيفف تعمق اذانيتةاملالا ةاشْن ءسذعو ىدحاو

 رص لوللا هنعدهللا ىذررعشد دى-> «:مو اش امهتمد>او لك ىل_ءف

 ةعطْقلاَدَم ريقلاو ”يليلقلا مغلاو هل لةلا لبالا بحاصدي عراق لافي ةمتعلا و

 ةغاتلالاق م ل نم

 اًمرصاهدارصنمليللا عم جري # راى ذءاقاتنمعبرلا تبهو

 نءلاملال اقم ردم لدحر 2 تف ليكرلا درصرف دراَصعجبهيفءامال قيقر ميغدارصلا 0

 لاك مرصملاك مرصالاو كلذ

 عضم لامع ى ذ مرض لامن 1 كلاهعيطق 1000

 اذهدعل اشيا رالأ طولا انه عيطقلا عي

 يرتفع 5 ىيطم# ىلع ّت .ءاامددعت نم
- 

 هفوهلاح تءاسادإ م مرمضم وهف ةامارصالجرلا مص أ لاس دانيت طال لو 3



 نول (مرص) مملا فرح 3 داصلا لذ

 لد امس لوو ةعطقئ الاملا- نمةمرص هلت ةيهناهمفلصالاو كسا ْ

 مريشُم سانتا هةبتنأو 325 هييغدأو نم عديل ىذا لونأ

"2 

ك ال عا لاملا لاقل هآراذافريثكم نأ أىأورضملا دبككح
 : هسيفاهيعربةريثك لب ر

 ا مرصلاو سانا نم ةعطقنملا هبل ثاالا ارم كسلا, عري او زامل لتر ةكللا ب مرمصملاو

 1 ويمر در ا مير حصل رطل ولاكن نسأل مر او كلذ نمةعاس+ ا اسضدأ |

7 35 5 2 3 
 حامرطلا لاق هب ويدس نءةري_تالا نامرصو

 - - هو 4 هع هد وس7

 ايماع ند كيك.نامواماع »* اهمارص ادع, توقارادان

 او ه 7 0 5 5 0 2 هدو
 1 مرمصلا ميصلا ةياست ىف مرسدلا ىلعريغي ناكو رذ أ ثيدح فو * مراصالاهنع تادعلاو 5

 اأ| هم - 03 3 4
 1 نم ىلعتوريغياونك مهنا اءاملا ةيحاصقأ اراثدد->-قو ءامىلعة#بحان مولياثولزتن ةعاسملا

 نيللا ةيلياقءام هو يلا ةءوطقنة م ةفانو همق قم ىذلا عرمصلا ىلعَتوريغبالو مهو

 الأس وهم ل عل رك
 ا 16 ا ةيرطةقا لك ككل م 20

 و

 رارمصلا اهمرص ىلا ى مهو تورطه قا لتقل اهل ىوقأ كلذو سبة حر خالف بلمالا

 -9- مو ه2 ل

 ةرانع لود -.:هموىرد :زالا لاه ى 0-7 ادع د :ريصاع 3 واهذقوف

 "او - هلو و - رزهم ع

 ل ا تر اح هوطالاو 3 عرمدمبا لا عوردكت تنعأ 35

 ا هتموادبأنيلهنمجي رع الفراذلا ىَوُذ 1 را بسأل دولا حاملا مءابطألا

 نمةال- هلا امرمصااو عيرصلاةضرااأا ١ ءايطألا ةمرمصملازو عال ساب 5-0

 كلذ نهوهو لاق ييادالل 5 انيفءامالىج جااةزاغملا» ءرصلاو ىرهوملا ضرالا

 و 1ايام ١١ نءامهعاطقت اوامهمارصْنالُبا رغلاو بئذلا نامرصآلاو

 ليما هبتالقااَثي رم 0 اهامْرص اهيفءامرص ل رع

 4 : ةم اعد ه- 3 و 2

 ّ ةالغلا نعي هنأ ىدنعوهديس نبا لاق هرمسفب لو قايعلا اهاكح نيمرمصالا شح وبهتتك رثو ليلم

 : 2 29 2 2 اةءااط ىفددوو ,”اوا 0 شذ وه 5
 : الثادهسارلاد- ثيم ىلا ولاا كاطع مهل نردد رعلا املا دا كا حت

0 

20 اهو ربا هرك ديو هح دم كري_غوه عدي لو هريغبأ كل سال وقد عرصم
 4 ا أ نعت 

 | لك اين الفلا مويلا فحاول هاا ىهو هولا ىأمرمصلا لك أ او ةحولا مرصلاو عصر

 تعم

 ا
 ا

 مهوب كى رهول ا لوق ند
 هديا مالكن موهلب
 ةالفوهترايعلوأومكحلاف |

 1 هزي تيوانتو ىلا ساشا كلم تلم ىو زنا لاو "يلم ىلع "ك لاك لءطموهىأ
 8 . 7 0 537 .٠

 هعءوعم هأ ملل اءامرص



 (لص) مملا فرح #2 داصا|لصف معع

2 

 نماهلثم ىلا خلا دعت
 مادو

 ' أ ىهب وقعت لانو 7 0 0 يكاطبدا ل

 0 2. || هدحئ او بيدهلاةفطخلا
 ١-3 نمانيديأياسمف عملا اذهب
 زجاج" و مرعصل اى 50 او تيقبو عير نسوا ذا هقثي دا ىفو يوصم سا كتكللا

 ةدئازءابلاو عطش ءرمصلا نم ىهو ةعاطق ةنئفاهن "اك ءىش لكل صأتسن تلا ةيهادلا ىعوأيسلا

 والسن تا ماداغبر» الأ ا اا ا اقام

 معاند 5 صا سانا

 »ه4 وه 2 01

 ا ه7 2 8 همر

 228 همتارو ههرعف 0

 5657ه

 ةمطصالا( مطص ]) متاينلا عر رلا نمهنالّةعرزمامسو عطقلا نعم ميالة رول د روكححالا ىفداز «

 بَل اعلا (منطص]) هنم قلاب عي قراسألاو ةملسألا ف ملغ ا مالاب | نارغلاودرصلا نامرصالاو
 | ناكملا راعى أ مرصملاو
 لء_سلا عب وملا جدلا

 1 نوكسذ حدب ىأ ةمرصوشو

 0 ىطن ناك اذاتامرصلا نم

 ١ قاسكلا نع بضغاذاء ىف ]|

 . سايل تاتا )فاني ىلا ا

 لواكرانلاهيحاَضْنأك 35 مدل ار رجلا هي لظياموب

 الم «(ممد) : اة دلا ) مكطص) نابضغ هناك عاف تك اهم لأ أ
 مموج 7 د توما م دس

 ةمكضهمكصو هعفدوهب رضاكصهمكد (مكص]) ةحئارلنملا مقبلا نارعالا نبا ثيللا | ا

 ردا ول أوددب درعلاو 000 17 ٍ

 آد ممل ة خف امن آو انعم طلو لاف يلا ديدشتتم كضأابيذهتلافو ماعلا ||

 دج هاني خت ىلا امتافتدصتنا اذا مغلطضمانأق |

 هعمتههرتك ها

1-1 

 ديرب هن "كهَسُأرَدَمْم ماجللا ىلع ضع مكصي سرغلام كصو هبال نمش زاهر هدلامك اوَّصو ا

 رم 0 انطل هلك اوك طي يمرس كي حالكم قمصألا 10 ١

 م5<

 اًنصامِهسبامهآصامهلصأن مقنالاون ذالا عطق مدلاليق ولم نم هعطقاص عقلا 7

 مال قاانوأ ع وطقملصأو دلع واهتمصُت قر راسن دامه انما انامل

 9 ميلظاللاسقي ؤاه-هاوص أن ماَدعطتفا اذانينذالا لدم لحجر ونينذألا لص ةالاا

 ريهز لاق امه :رصقو هيأ ردنا كذب وسم طارة نزال مأهئاكنذاا
 39 وتو 2 <

 0 يملابدل 35 انج قلدالامسملَسأ

 قو



 قنا (مالص) ١ ملا فرج هع اداصلا لصف

 : دنا حا حا 52049 ت2 هه ق2 5 33

 ماسعتلا لاقي ف ارعلالهاناذ الا ملصملا ماعنلا هس 0 هو أ لتقالريي زلا نبا ثيد_ىفو

 ليلذلا هيداربامتاق سانلا ىلع تا عضل او ةرهاظامل ناد الاهمال لم

 “ مصل ماعلا ناذ 0 ميداواو رانا مانا هلوقكُن اهلا

 روم ”و-

 وفك ن لعن نتن جينان ايزوو عج َسملاَن هبردو»و

 لعبا م توما ارونمو »+ مدقام الو ىلع س 0

 مزاخ بأن بشي لاعاكيص فيسلا ىهسب ولطصتاهنال ةيهادلاٌيصلاو

> 00 2 

 ليصاباوتءافرانلا مو # ماع نأ معترض

 ْ يعاب لا دعا رتالا# ل 50

 ٍآ 3 3 2 7

 ا ىأهنس و ىشب يلا نوكبفر عنا ثيدح ىو 2 الصلا انسب نيو ,س لل 2 زحارلالوق

 ١ ل.3 هكملهأ انا و اورعنا ثددح قو ةدئازءايلاوةيهادلا ياو ةركشملا ةعبطقلا

 س< ءو

 : راو ا ا ل ةبعكلا مده عدن يضفي قع ملا

 : تيرا اعلا يل 2017 اوهو لصأت سديد يصمم" تس اهلصأ ىرهزالا

 ْ مهلصأن مو اا مالطْالاو ود وقل رص اولا ستاك وكلذن م ةَلَمَص

 عطقلا ْمَصلا نم + ٌلامتشاماللشالاةئلان ترو فل اواَسْصاليق
 ا قل

 ١ لمص و مكسناطص عد َ دلع نأ 5 2 مدر | ا الواءاصخا اوىدهلاثي ذا

 همم م

 ْ امو تمل لك 1 را هدول لك وهو موك ةذحآوا هلال

 / قرذلاو تاعاوبا كام السلاو ساسنلا نم ةقرغلاةمالصا اوُدمْواصااوَمالّصلاَو بو ةءباعبجب

 ا لاق «ضعببانمهطعب بريال الا نوكب لاَفانسفرك ذودوعسمنبا ثيدحفو

 | لتاتناهاابح ىقءةقر :لكع تمعن ٌقئاو ام نووكل سانلا نم ٌقَرفا! نعي تامالصهلوقديسعوأ

 حارخاونأدشأ راو طك ءالانما لاق مال وهذ ةعاجب كو ىرخأ

 س مر مهم ور هادم

 داوم #3 كيالارم ا

 ا نا يي (مدس) ا نيذهتلا

 سادسا مح
 مو

 : ٍمدلصدَص مالص ملأ آو * د.شنأو ضامديدش ميج كلذ لك منك ثوبه لم م مالصو
 2 تءوو <

 (رثع سما برعلا ناسأ - م:

 00 . 1 هم ةه 9و

 ىفاذكع لا ديدملا نمهلوق أر هدا تك ملل خالو برذهتلا هيبشنلا ىلع عي رسلاوديدملان مب ٌرضرْدلا نملصألاو

 هرطناو مكاو لسصالا
 يعم مآ

 ىرهزالاهاؤراو.ةعافهلوق

 تاناورلا نوكتةفاويضغاف
 ها ةثالث



 م-عمالكر دان نمو هل |وق

 اذكمزللدلا تالع - سول

 بيذملا ىف ىذلاو لصالاب

 لاتالءربتسمزحارلالوق

 2[ اوقوهررحو ل مأت:

 الابيذهتلاو لصالاءاذك

 هر رجو لمه مهيقلاذلا تا

 ويدعم ما

 (مقلص) مملاف رحاب داصا|لصق ." عاب يا

 )دو أدم ريد -

 مَدالَصْرَْسءاذعألا ىلعروبص 5 ىننافتا فيك يلعن رخكلاوأ

 3 سو-»- <

 فقرات هتشافةملد أ ةساج ةلكوهلبلاقدو دتلصااو متلصلا نميل أ ىءاج مدذلصلاو

 امالدا“ زم كادي 35 ىقتاس ماللصلت الريم 3531 مهمالكردانن موءاد ا

 ٠ ا
 نك اوك اور ورع ولأ ى 0 * مملسما ذا 0 ء "لم و 1لاكو

 ورمو*“ ه٠ و معو

 * ه.ومالصم مرب ر ممل سا اذا * ُ و ورلاتوامهانعمفف ميلا قيفخ مدا ماسلا بصل

 هو 8 مهو موه

 رعاشل الا عنتمْلصم دامو ملص لمحو بتدصد -اهريغلاهورعش هلاق بضغىأ

 مخالصلا 0 ةئامال |تضرعشي دخلا ىف و اممدلصااماذا ساعئاصن ع

 دى هس و

 ناْضْعلا مكاو »* ملص اي هارزعسأرو 5 لاك قساوة بالما ىأ
 جر و

 اريج ف صيةم رلاوذ لاق ريكشسما مككصما ىلهاملالاقو امئاقبصتااذامامئلَصا ع

 0 د 3 ىلا عز فجاو قلعت

 (مدطص]) 0 او مرام رمفكسملا لا و اهياارطتسالو اهكرالاريكمىأ

 ىرهزالا ددشنأو ىوَقلا صا مددكصلاو 5 0مل ديدسشلا ىشاملا لهب مددكصلا

2 

 مخك دل" دعألا اءرومص * ىتنافَسن أف يك ىني لاس نا هاك
3-2-0 

 ةومام

 ديت ةلصأ 1 لاق ولاق دنا اوملصلان ةولص أى مدخخطدلاو لاك

 ىوقلامدلصا ل يقورفاحلا ديد_ثلا مدالمصلاومدلصلا (سم) نيحاو ىنكلاوفورخلا
 7 ساس

 مدالصه عجو ليلخلا دنع قالثوهو م مذعب هبمعو ةمدالصوةمداص الاورفاحلان هديدشلا

 2 1 لا يعول 5-3

 باص م خلاب مدالص هو مدلص نس أ آس وةمدلص ىب ء الاوديد_ثتلص :ريسكلابمدأص صرف رق ىرش دولا

 تيكسلانبادشنأو

 مدالصاهلسأرذ نقد * منارلابوذلا ناس ىصشت ه مطاف مانيلا ءاموك لكن م

 رب يلا مدد اك دي نانا مادقصلاو نام عمو
 لمع

 ه«ق ” و 1ةصم ست ورث ع

 حراق ردع نم مادام كمال * مكي مغ نمل ءم لامؤلف

 لاقبو *« مقاصاقٍب اسر رعلا هقلصأ 2 ثيالادشن والا مدان مفصلا (مقلص)
 مس 2 ع - 5و ومع

 لالا عار لا ضعس بانت معب عر 0 ضع امضعدع رقي ىذلام ْرَداَصلاَوددْئا 7

 وو <

 ديدلاريعبلاوهلءقو لالا ن ها مضل متلصلاو مقلصلاو ىلير هنأ عااو ةدئازيملاو قلصلا

 ضعلا



 2و (مع-) مملافرح ب داصلال صو
 .. .٠ ل1317 30 1 تاو وب و و دوو كة 11 ف ق5 حج جب ب وب جم سر سس نم ١

 9 سرع - 2 ل ص رس سد تدل

 ةقرط لاو ةعاجلا ثدأتل ءاهل اق هدا م دل 2 اوّكلاو ضل
 0 هه

 ْ ارا ةقالَصلاو ضاسا تان 35 اه :بءب صهر سابسإلا اهيداجي

 داصا ارسكب همّقاد هلو : هج ىأ ا عاق ماظعلا ميقالص واع دي امتناو لو ءالا 5 موضحا ماَعَْدلاو بيذهتلا

 ىف هب حرص اك فاقلاو
 عم ما كلا

 هس ع

 : مكاو لئالاديدشلا ليقوديدشلا نصل مقكشْلاو اعل نع ديدشلا مْلَصلاو ميظعلا

 5 داما ع 2 3 0 ع ع
 | ةيمكلازوغلامتلصلاورعوأ اه وحخو ممم نماهولاز اك اهلا اولا رريسكلا ةأر اااضأ

 3 سم 0-2

 هه همو

 قركشيلاد هتلر او

 امك اجورَد توصل َقلَصْمَح 2ع امقأمىَرخأ هيشنال كنف

 لاو 2 هومر هو
 | دادستا ممصلا 0 دمشق تل عنتلا مهلصا 3 دمالاتاقسنمماهأملا (ملصإ)

5 06 
 قاكءىرح اضدأ داصلا : مصق هللا همدأو مد ا 100 ردا: فيعضتلازاسهظان م هدو ص مد ععسلا لق و نذالا

 هايكصم ما - كك تسكلا لا خشأسأ مقا

 - «هعخ و و هم - 0

 00-2 لنا 52- ميرنا 2 كاوسلا عصاي لراس نوب واد رش لاك ابا

 : مال هس ل سل 2 5 >5 9 و و

 ْ كالا ىلع س شأ ب صنى ربا لاقديأ اولاك بيش اىوربولاوساانع مصادقأش لئاستل ود

 عا لا يع 2000001
 || انهى رنزاد_كذاو مص لئاستدارأ هلأ مامن قو ديلولا لءفياك داد عمرو نيا للها ا

 8 هوم 0 5

 انيلوأ ىستوانرخ 1 * ىح حت ىلذاعءاعد مح رجانال

 / هةر مهم

 |١ هلوقو ا انالقتددانلا» مدأالاوءدتدقاهلعجالى أ ياعوعد
 1 هو 8-<- ه8 2 9هادأ هه هك حج

 8 معجبو مدألجدو 4 ل 1-20 نوألا عدو مولاي ملاو بانت "6 0

 || هماصتو هتندعجاطتو ال ةمطو لل نامصلا عدوا هبوعدي 3 جب لاذامنو

 لاق سا ل ل نعماصتو ةيارطلو دال هنأ ةارأ

 و ا - 06 هدم مد

 بيصمو ئطخم هذم عز فأو 5 هن نانا ان الت

 هم'2 هه -

 نينذالا مداو ىرتاريصو 3 0

 بصنلاب مكبلامصلا هلوق | وعو مالا عجب سانا سورا ملا ناسيا ثيدح فو روعة جرت قوزم_سفت مدقتدق

 اكوهو هلق لعذلاب لوعفم

 ةافحلا ىرنأو ةءاهتلا ف

 عم نأ خلا مهلا ةارعلا

 كلتنخ] ًاهلوقو نذألا مدا لق-هلاممَدْن ٍ 00 الو ىدس ميال ىذلا هب هيدار او ععسالىذلا

- 

 هو - هو َسَ

 *ا هدريغىفذاو مدأ ى 98 00 بذلك نهوروُرنمَنلادبامّلق اضأتلعت

 1 ا ؟دلوقو ةقيقح سلورلعلا مدا اراعدسا



 (ممص) ملا فرخ ع داصلال صف عاد

2 

 ليلَصتا ذءاممد نمل اسأ اس او »+ طحنا 3 59 ؟نكلوالل-أ

 م 3< و ع 5 1 - 5 :

 ىعيءامد نمل أس 0 يا رعالاكجا اهيفءاملالوخدْوَصاهلءلَصو ضرالا ىنعي لاةفهرسسف ا

 ا تر نومها ٌةظيلغلا ضرالا نمءامدلاو . ّضرالا
 م - و 76«

 انيلوأ ىمنتوانزخ ١ »ع بت ىتاذام اعدممدأ

 ظل ع دد»

 مصأهتفداصى أ تمهد اخ هتيدانلا و ءاعدلا هح : ا وعالم وق نكأَو دارأ

 نع ىنواست ىأسانلاا ينس ةماكب ملسو هيلع هلل ا ىلص ىبنأ الكتل 1 نبرباج ثيدح فو

 ىلا ليسال ىلا نه: هامل مَصلاثْسلاتد دنا و مدا فواعج مماكحن اهعامس

 ةّيلاك ى هل بيقو ماع لش الوةناغتسالا ععسال مصالانال يو هرجدتو
 هدم «#ة دهر

 ثدللا اهفلدلخعال ةزاتكسى انعم ز ةرالاكافلاو ثيدحلا نمو َْق ةرلا لقال جااءامدلا

 لاش شرم الاوبرا وا هذيان ا ةانقلا قراهم اهلا ف علا

 وىهوو هز أغ د د د. قام وو ع« سو ةس وددت

 مهنى مكب دنيرفاكلا ةةصقىلاعت هللا لاف ءامصةديقو مصر و «اعدةا:ةوءامدنذا

 مهؤأب و نوقطا هوو نوعم م هوامد هللا مهلع ف يكل اهلا لوقد تند دل نول ةءدال

 52 8 مس ءدودإ 53 7ءهر

 دلال مهرصيو اوعمتام هياوعتإ ممنالم و م او نوريصمي

 /انمهّمطأو لكي رشالد_اوهنأىءلادلا قلتو متلاةدْذُقَن مهو اءاعاورتعي لم المهلع

 هر
 هنموتخو بالو رصزالو عكستال ن متلو جاوا نعمت اناا هءاوئمؤيلذا ايش مهن نإ

 7 عم
 هناك ناكف هععستاو هةوسياع ماضل وشي »* عيضيليكعأ 5 رعءامُشاالوق

 0 5 م5 و وه 0 هوم
 ص 7الةمجامملا مس د مهمبوصو هيدير انعسانتف مسأ وذ يعسووذ عسل

 م #م عدو تم تود وَ يل
 اهدادثو اهدادساهءامصو امس 0 ًارمدو هوصةروراسقلا

 ىلا ارعالا نبا ع نعاجمامصكذكصو لعام ضانعلاو ةروراقلا مَرخْأممامتلا
 5 همها ها

 كوع انلعلت ىاةروراتلا تمَمص لوا ىرهوملا م 241511 يك أمنع

 مامصلا دحاو نأ تم ىفىأدحاو مام ىف»طولا تن ددح قو اًماهكاهلت تاعج ىأ ّ هز وراقلا

 ىوربو فاشل قدح لع اممم ضو« ذوكيشأ انوع حلب ى فقول د حكلاد

 مسار دلإ الاهم هسدقواجب هب رَضاْذاامَح هديا صعلا[ههدلاَعد دلو

 «. د« تلد شوء.- ه' هس

 هاد ةمهادو لوك ًالاوءاودلابمدبهذو هدسايصد مصبح را مدواديدشأتر 5-5 رضاذا
 مهو

 جالا لاق ممدوح ةديدشل اةيهادلالاقيو يدق خا



 قب (مهد) مملافرح ٠» دادلال صف

 ه و و هع و - 9 9 3ع 6

 مدقلالوطالورهدلا ثداو- مهدلان مامرببالءامد

 | هنوني هعامارثك المنأ 0 لا هس شوفشأ ١ ةايدللاوي

 ه5 هم

 يفتش يجع عا اوقاف م تبدأ

 0 اهو هادلا "اها ناك لهموقن منعا ناك اذاوههوقريغن مم نيم ”ًايالكأ

0 
 طع اذااهمهَدل لدق راين ككل ءاهسةاطقللمهأ اوقو نويف ذممصلا نيب م هالحرو ةديدش

 املادربابت أم ردك #2 امدئاطقدر و ىدرىدر لاف
 ماج سا صاع بر

 ىو هاد مد

 ١ لاك ممدالا هللا ارش امر توعسي مله اذا لهآ ناكو 15 لعل اين يبهر

 ننال ح السم قالو لاتق والو تيتا بورممبل عال اك ءالالطباو متاعاليلخلا

 ىو هل هدم
 | ىعم تعبر مصالا هتلار هش ثيدخلا ىفو ءاحابصايالونالملابهيف عمت ن 9 ملف مرش ارهمشالا

 ا هيدا ارالرا راج سايز را امارح ريتني كل حالنا ترسم و ستناللك هنالمصأ

 5 < ء

لان كفل الا ىنممانل اانا عال يل ل مقاكممفلخديىذلا ناسنالا
 ' مد أبحر عشفن اسنا

 لاق 3 الا لص كاذكو حالسلا توصنع

 محلا ملا ف فكلا سأكقاذدف #21 مم ىذولان ىذا

 8 دشنأن علا قرم عتسسيدقواه عام نسق نيرا تاي لان ممضالاو

 ْنيكرأواهدايراةء #١ نينا نشكر َ يبا رعالا نبا

 ةء وم 7 دعو 2

 ا برعلاو كله ىأ ا مدر عمت الف ى دان هناك وأ اوه نعدربلو 0 هال--حرو

 : اسنالا هب عقراذا لم هلا مدر ىذلا تونا م3 او 1 ءأن الف ىَدصملا مد لوقت

 سقلاو صالاق هن 8

 لئانم !!قطذم ءّتددعتساو 33 همام ءواهادص مص

-- 

 ا هن < ع ع

 ١ مصامهلاثمانمو ىَدَصلا ليما ةنبابوديرب لكاس ليطاةنساىب 55 مهاوقهنمو

 لاق هةفدةقملا هذهىذلا لح راالئم يربح وبل

 سا جا

© 

 0 دع هياد

 2 مر ص 5مةءوصدع

 اًدولح الناب نو لعد 5 كلا ناعطب مكيسوأف

 اهتنيس ل داش قم مالا ترض مج اجلا برضو
- 

 2 ع ّ
 ىلع م21 مهلاثما موو

 ال_فىداش هناك هلوقدعد

 مك اًةرابع ىهاك عمس

 ميععم ها



 (معمح) مبملاف رح » داصلا] دق عزب

 وي همك 22ه

 رمصتممنأ نب علا اذا مصالا نأ كلذو هسيفملابو ب رضلا عيان اذامد امو هيريض لاب و

 هلي ازا لطعراودتا] نماذج رع قناني وعلق د الو

 هم هم

 مانهص هد مهلوقو عمسس الفلا شي هلك مدأرعدو د كلقعلا هكدا د

 )ع 00 تكرر ماوخ 12 0 6 لحرال برم اطقلدم 00 مط ةيهاداللاقيوى ا ايضا 7 نا ةيهادلا أي للف 8
5> 

 نعي نندوسالا ىرب ناد كن ًاوىدي ز أ يهادلا ىو

 مم و )در ةلادس سب هسعهي 5 0

 انابيب ماياطنوبه بلت ناملبب 2 5 امنارج تش أودو ترف

 ىسيرحا هفليقءناك ةويوب اإل القا ةماسو أ ترض تقلا نع لح طادنبا ىمدلاقيو

 اذان رعبا لوقت برءعلاوانهعفتلا القرا نالءامد قالا بيجمالىتلا ةيسلل ل ةكلذإو ةيهاداب

 - اب سس 5ك

 تءعةزتسا ترثكو تك لال امدلا نأ نودي ءاصحش هع ةرنكلا املا مفكفسو تدتشا

 ا و و ىل د دارأ: لاادهو ..حفالا ةرالا الت طداهلع عدملا ضرالا 1 ءملاىق
 نآىعشر باح ةوق ىربا لاف ىدنصا ادار لاقي ول با ةنبا ىمد هودي س دقلاو سها

 وع هلاك سلا سعات الام ناس و
 8 ةس د

 ليش اةنبا مص م هقوتاو 3 100 كولي او نمتادب

 و 0

 لِدلا ةد :راصقنإ اون كومان او- اح موق

 ناادشنأو 221113111111 رك «مدلانأىأ ديا صح تعم كما

 تايض تابس رمود سل ىنارعالا

 لب اةنباىذاك اسد عذأ 5 رةيدانورا كيل كىلا ا

 ليجلةنب ىو ماس ى « لاه ديس اهيا ىشوةمالا نازل نة هولاكأ

 اوما هممالقياهراعةيهادعأ « مع مهلا لوط ب الامد *« لاق و ةيهادلاانمدلا اوأ
2# 

 0 1200000 لبابا هلا لاشمالا قدباتك ىنىعدالالاكو

 تيمكلا لانو عدلا لبا ةنبادودرمجئنوع نيه وألا دا

 ريفا ليلا ةّثباى مساهل الاقواهيريم- !!قكاذا

 لاقي و لاف ةردد ام 1 : ولا بجانب ىهصةيهادلا هذهلالاقو ري ابق ا قلاذالوةي

 1 نسم لدي نلذمو ا 2 بلقب وَدِهاْدَتَاذاَل ماد هوما عت ى م
2 2 

 لاوديلاةعغه مالو دعلا لع وأما فة ىلعو ا

 اًواح «



 ا ناذهرذيى ىدر ردا اولا اههولةعقنب ريع وا اوناكو 237 مسالابانشسو اًواح 5

 : اعلا فو ةدسشلا ارا قممدلاو ىا عال نبا .رك ذى ير ئبهقا د بءاضبأ دالاو

 2 2 و © -يندكه

22 

 لانتشالا' نه برص املا نال م الا اديس ةفارعل لا "مدا َلَمْشا تلقكناكء املا نال

 52 ارو < ع دب انك

 سىس هاي

- 
 ا

 - ودهم و

 روصو

 سدوم وصي 7و

 اهعدت نيم ةادغال وذ #3 وذل لترا ررح لوقو

 امم عاملا انلاعاسم 5 ئأرولو عال قار را ىلا لاق

 ةعغللا ىلع هاباثلءار دا 1 را لإعل :انبب وحلا ن ا

 لاقي هيو سأرلا مب محو فيظؤلا دك وشعلا ماوقديىذلا ملقعلا معصلاو برعلا ضعبل ةعدقلا

0 
 ف أيش نال هوة سالو ا ناك اذاهموق مي .دنمو5لخزال

 ميدو ىل 0-5 2 تيل 0 منال انعَرصم أذا كك

 جوج وج لا صج كا خا: لكتالل717 + 97277157177713:7:7777-07150:10710577177917717707115 17112437 1 تت تا طل م

 ا لاقيت وهلا استل لامغشا نع ىههنأثيدحلافو تعدم ل_صمصأرخو رانك الا

 1 دفان هاجر 0 يسيل يا ةرالودبو اودي لدا

 ا لاك عدضالو 5 00 جااءامدلا ةرضصلاك * ىثاعلا ليلو ءىثىلا | 356

 | درتاوهو م عيسكخابار ارذألا لغو و و كد لامع نأ اهلا لاقّشا ديبع ونا

 ٠ هقتاعو يلا هديل هئاخ نمشي 1 غرسبإلا هقئاعو ىرسبلا هدب عتيج لبق نيقاسكلا
 : هد نمو ودي لشي نوه تولة ءابوقتلا أديب عوبأكذواعتجيامهطعفن 0 ءالا

 1 0 0 ا ةعضق هيدناحدح أ نم هعقربم هريغةملع سدل

 ْ ند 1 عض دوهنامكلالدقو 0 ار تدح اللا: ةزاحخ اذ 50577 مرا ةناعدلاو نالمشلاو

 | ىرهزالا ات للا نود ةلظلغ ضر نانمدلا لبقو هنمولا عن ذومنا_هدلاوولباعل مر

 تدل 5 فراس خو عع ازا عيقاينوعاشرا و ُطلغا هيف ضرأ طول رام انزتدقي

 ْ 7 دق ناوكلا تناك ا درعلا تع ناعما تبدأ اكاوُةبتعُم سارع

 اا اضعلار دعو ءاتشدلا خاتم ناسمدلاو معاق اددلاو عونرب ىبلثزكساو تهل ظتخ ىيبلرهلا
 ا ليو يو عاشور نام ترووربخ دانسات را تور اجل

 || ءامسأ نمرمسك !ايمصلا ىرهوبا هتعاصشلدسالاءام- 1م ايةمدلا و ملا عام

 : ةهصلا نيديرد قدس ردع مركذلاو عابمشلا لجرلا 8 اوةمهادلاو دسالا

 ا تبدد تمول مدون امير لس كأم 5 كبه يراني تلا دارأ

 لاعزملا ك.لع ترءهلوق

 ةاورلا لوكا فاعمل

 ريعفموثك ها انرعس



 لدالاب اذك ىنيس مأهلوق
 ءافلاد_هءاس ”لمكتلاو

 .ييعصم , هأ

 ىف ىذلا هالق ند هلوق

 ىاهوقوهالق نعءلمكتلا

 ماركلل اهيفىذلا ماركلا
 ىبعم جا

 (مهص) ما فرح »ع داضاالصف ءيم

 ١م
 .ةيرسرإ أ اظزقلا ميو هبة دربلاورملا ميو هوق مهم فوه لاقي هلا دك ىش : لكم

 لزب فا يلا رمش أءاتشلا ميداس

 ا ملايشنع نيعىعادمت »* اهميِمَحَبصأد قلك كنا

 نانرمل يم رح انت اع ءاهودي رد لقانون ءاعمذ كتبو ل .خ يمد ناكو د يعون لاق

 مهد لجروةديصقلالوأ هنالمركلا ىلعواوريسغ» ىليخك ثنا هداشنباوصوىربنالاق
 7 د 5 1 هدو م عةبنو / / 05
 ىاذكا ىلع الفممَد رك وباىمالاىف ىضملا م ميسا نقلا عب ونانثالا كالذكو رض 0

3 

 ويدل 527 ًابيغوويسلا فوتو هنداراد عبدي ٠ أر ىلع ىضَم :

2 

 اممم 70 م درو ٍمقانئاَنعلا مد سصوعحو

 لصْلا باصأ ا ذنمعموهفممدقَد رضا ١ 51+ :افمظعلا باصأ اذا ف.سلا براضاللاةد و

 هعتس سو
 تمليس بر شب ءادابأ 31 قيطبانيوان ايحا معك 3 د.يعوب دشن ًاوويطموهف

 م6 همدهد < وم

 فيسأاممصو مضخم ممصدو ماظعلا فرج ىذلا فويسلا نم مدا لصلا بصي رصو

 اطل لوط لاعب خجول ناسا ذامأو مقر لتعلا ف ىسما ذا ا

 هام و 1 هدو 2 هو سمو

 بلعث هدشنأ لوقو لسا مراصةما سهو ءاص: د فيسسو 0 قيليياتسواباسس ا ىعب 5

 . همو2 كوررشع ءدكد هم
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 ىأمصام كلان اودرتس وت دح قو مدام عملو عطاقلا فيسلاى هب ىتبةر ىلع ةماصمدلا

 مساع ماضعصلا ثءالا لاكو مهةتاوء ىلع اهلئاعت لجوال لك ةيدرألا ةلزنج م-هلاهولعح !

 ٌةَماصعدلاو ىّسالئذلا مراصلا ف يسلا ٌةَتاصدلاو ماصودلا ىرهوملا للاو عطاقلا فيلا ا

 يوناو كاذباهسبركيدعم نورت فيس ا

 مو ع هلاك

 مالسلا فيسلا ةماصوصلا ىلع « ىَكلوهنْخأ ليا

 هذعبو د ىئالّس وبسم ةماصوملا ىلع * هدانا با اوصىئر نءالاق :

 ماركلا ىف َتهاوَلاَ و 5-0 هال هد

 < دي 5 همس

 ماقألان ع ني كو هب رسف 353 شيركن مانع رك هيتومح

 ل_-عح نمبر علا نهولاك صاعلا نيد. هلا هتماصةدىدهأ لا تان ل الادذ_هورع لوقي

 لك الة لوقك منن ايس ىعساذا هفرصي الفف دال هفرعمنونمرغ ةماصعصا

 و رق وب. لك 7 ل هزسإ 0 1 ع - «رج دع. قلص

 مداهشومصكشو ةماص دو ماصعتو عدو مدل جرو »* امج نيخةماصعد مدت 0

 مك



 (مهص) 5 مي1!فرح « داصلا لذ

 النا عتود ليقو لسا دييجو الكر هاو ملف الإ زكا ذلا سر كلذكو ممم

 لدملا عنيفا اوقو لاح او ظيلغلا 5 مصعصلا دبع :وأ
0 2 

 مهضرج ا ٌلكذداو ىلا 3 انذو كاكوصبالا 5 ادقاو

 لايت ع لا نعامة ىلا فرانلرعلات و ظ.لغلاريصقلا
 سا يا

 اأن ءرك الا اوفاكو 2 داك د ةطزمطرا“ لا نم فودلاحو
 ايام

 اهتراخ تداك ىتلاةظيلغلاٌدك الا مصْقاارضنلا مصعد عملاو "جاتك لع ةيرعامهدحال

 2 ه-- نإ وه

 مهد مدلصب ا يف تيراح

 2 اا 7 1

 اهتامه د ىلا ؟كلِمْلا 0 د ديدشلا ٌلدلبام ل يايبشلاوردوبأ

 35 هلا لطولخمل ا لاك مضّلياخ ف

 2 دف الا عطش ةراعو ىدعملالاف

 باك

 نمءامهلاو 2

 :دالاق دولا
 و 8

 دوُةرلا هلا مأة عفاش سرق دع اهنا مداه امانا

 و5 وو

4 

 م الامور مان مالو مصل ارك ذ ثي دخلا فر ركت دقو مانصأ عملا

 نبالاق مانصالادبلْذأَ 0 - اوزيز.ءلا لدزنت اف ف ددعت ىلا ةزوصا اًومدنلاو ةمصلا
- 

 77 5 2 ا
 ال نوما مضاردش او تح ةضثوأ ًارحوأ تدخن مهم هلاك امنئولا نأ مصلاونئولا

 ءامدأ ع نم كيتا نءعكورو ايط روصبملا نول لع نم برعلا نمنح

 الا هنود نم توعد نا لدوزع هللا لوةه:مو نالف ىنيىثنااهنودساهةوديعي م-صاهاوالا برعلا
- 

 و < هس -

 ىرهزالا لاك ةيهادلاةهَصااو 0 ورهف ١

 8امد د مدا

 مهيصةقيلقلا س ا 23 نم ارا اد.

 (رسشءع سها برعلا ناسل - ا

 1 لاحرلا ند مفصلا للا فةيابنلا ل -رضلا مَع قمدلا بار ءالا نا ديدش ظل رلغ مصعد لاق

 01 نا اي ملال تجول يواياعلا و دلو لاق ةمزشز وزيد

 0| و 220 ىلا 2
 ا ثوصعملارسألا ديد شلاوهو مهد ىئالاو ممكلا ل يللا تاةصنم:ديسعوأ 07

 ( 5 6 3 ' ناعيقلا دب تيرا همست :ءامب لاو
 ا سنو ةضف نمي بصح نمي هود ديس ا اوعو نتن ,تء«مدنا لاش

 ْ يارعالا نب انعسايعلاو :اىورو نووهنةروصو امسح هل نكي 1 نافةيو وأ مسج اناكام

 نك اوديرخلادحنأ عيتص |

 ١ نيب قرغا | ل_ءقو مَسوهفةدوص4ناك اذان ف وصرت [نمدودخا 55 ةقرع

41 7 6 

 نامدالا ؟لمكتلا قدازع

 ةرعسل مع ل ءاححلا سصأ

 ةمدعدو ةصاخ بالك ىئدلن |
 خفف اوكسف خف ىأم وما

 رسكي ىأ ة:كلاومهطسو
 د ةائَدلا نمىالادشف

 ع 2 كعكلا اهتو-صو

 سرفلاتههوةحرحدك |

 اذ علا ديد ثنلا ىأ ا

 هيقنةدحاف هنم هتنكمأ

 هتمعصو ه:طبل اومهشلا

 فيفضلاب 1 خوال

 ملا اذاو هانا ه-ةمعوأ

 1 م او لحرلا

 ىك- عمو اض | اف مفختأاب

 ىناغدلاطرض دو ها دهان طمض

 ىأميمكلاو لاق ه-ط

 ة_سأ لاةريشقلا ريم اك

 0 ل مةحراشلا
 تيت

 ملا "ككل مو اذار 4

 هوقو كارلا !ثنخاكر م

 يكتك قيل دعلا

 ناللا ةحرذك ةفصلاو

 ما ةدئارلاو معطلا ثييللا

 ةودعم 'هرثك



 مضضلا ل4: مهيصلاوهلوق

 ةانثلاع وداصلاريسكي للا

 ةهددشمو ةنف 2 ةسعلا

 ليكمل طك
 قهطيسخو سوماقلاو

 دشنأورف هدو مكن

 دازةجرتلا لور املاتيبلا

 مهم هدتلاقيوتءلمكلا ىف
 لاف مهمدلا لعل ءاذا
 اهههصتناو مماهصلا ىئرب

 امةلصوهسأرانان قلصأ
 ىععم ما ا
 ملا ناكرلا ىلعاد_ءفهلوق

 ل-_ءقىتلاةداملا ىفهدشنأ
 ةيعأ ١ نيغلانا دغف هدي- م

 ةهعأ |١ نيشلا سكس“ و
 يح اه كاكلاو

 انهى :رهزالا ا

 ساسو هل ههملانيعلانادعف

 لاق مث مالف لمه منيب
 ها ساسللهمري-غدارأ

 "ليك ف اعضلا عتأو
 نأىلعنكل سذ_متلاك
 هيعتم ها لجر ساارةهص

 (موص)  مملافرح + داصلالصف عي

| 

| 

 04ه

 ا شل اوريخلا ىف اخ ميممهلاوميركلا ىلبالا نمو سانلان فيرشلا هسا ميءمشلاو

 سيحمل د سعوا دشنأو ةدئاز ىدنعءاهلاوىر هولا لاق ميمقلا

 اًمولكلا ىتشتالامّعلاَلثم * ًامولم َتَدلُخ امك نا

 اموح هالو سافل مدح -> ارال «اممهص مهدحاو ىو

 ناك ةدسعوتأ لاق ذك لاق دوغالا قمل لجو ابنا اولوة,نآهءاوصىربنبالاق

 ا . 20 - 5هرد 2 بددوو - .

 هثنامرت دمرعسلاف اريعسةعاسلاببذك نلاندتعاو لدوزع هوقدذع نارتفااةروس فزاحما

 ا هيمو < د 50 2 3 - نا 5

 وو عي 3 امو تقاخامتنا »* هلوقداذكو اهل اوعممد ع ناكم نمو مت ار اذالاّقف

 - سس .6 41

 5 0 : 0 َّ 9-2 5 .٠
 ةيؤرزح رفح رلااذهو لاق ل امو- ىعالو سانلام>ارال « رخ الا ىف لاق مث ىلا ايادي رب .

 1 م كاافلبالان 5 مىلخا( ىبسلا ممهصااو ىرهوملا روهشملاوهوىربننالافاضيأ

 نم سس

 مضخضلا للا مهَيسصلاو 37 د بج 3-3 ةيؤرلاكق لذا 1

2-95 

 لم ريصقلا اوهليقوة بلا داو هى. يريم مل ءااوهلءقو هسأر ةريئذلا مهيصااو

ٍِ 
 ميصوهفديدش ٍبلصْلكَو لبالان 30 ثلا مهيصلا م مذعلافو قاريسلا هرمسفو هب ودب

 مح ١ نم لاقو 0 يوصل تاكو ميصو

 بدلا موسم 03 ينال 0

 لبالا نم ميما َّى 0 ودب رباعو ثيم سأر باردا متل رلا نم هيدا و

 نعةيداسلا لهأ نمر لئسو وُعرال ىذااوهلبقو قلم 5 لا عملا انك /| |

 لب: ةمْننا لاك هيلحرب كرو هند طر وه م ىذا اوهلاقفممجلا

 انك عود همس اك ]لماذا اه هيك 1و هه لكا ولركو

 5 هب هصقأسماو ميم لجدو هريس هعقا د ا يس و*-.حاو هبك انمبوةعيلاف
1-6 

 20 ذمويصلجرو ٌةمْطْضلا اومْكصلا
- 1 075 

 باكرا قالخ اصاله 0 07 سددارتودميصلمو

 ىابرلا قاعها (عس) عل وناولملا 0 تءطعأ اذا ى :| ارعالا نئا

ّ 1 8 

 هريغدشتأو 0 0 محمص ل جرت كلا نبا

 : مْصةقيللنا س اسةوار 26 31 لايعني ىلءادتن

 اكنلاو با لاوماعطلا كَل 05 بيد مل! قاطومذم هند حراز

 ك0 ذ زذ ذ ]1 1 1 1 12 ليل يت ا مبا

 مالكلاو



 5 وسر المكلا 24 د كلها

 ] وصد ماسو او صمون 20 ا دكر انمار "لاك دامو موا سالك او

 ١ ىايصو ماسصو ال1 ناكملاورسكهيودسن صو قراعلاّ مارال او راق مصوديدشتلابأ|

 لبق مون راد ل راو ةروناص جوه ل .ةو عمل را :

 00 لدىنل!لاق ثي دا ىفو 55 ةامومأ م ا نافىلاعت ةوقديو ةيوامهصاسن عما

 ١ وصلا ىلاعتو كرامتنا صخامنا د.« واق لتنال هاردي لع لكى لاعتهقلا لا :
 7 88ه 1

 ١ مدكنبا ن هرهظل سد لءوا نالاب زيكو هو لامك لامعأ ا ىزك وهوا نأب ا

 لوقب يا ممل كار نع لا تئاو باقل قوما لا 2 ةل_هفالوناساب 1

 ىنلالاقاذهلو هَ :كباتكك ىلع سيلو فرعسمتلا نم بأ ام ىلع مءأ 2 قاسم |
 9 ممصرته سا

 ا ناسنالاريسب ا 0 2 نتايشسلاهو لاك ءاررموصلا فس يل اسوديلاعهقنا لص

 ا 0 ار ةمث حاكتنلاو بارشلاو ماعطلا ىلع

 3 وامل ها

 1 موقت اراد اهنا امل سناك | مق سان 1 نع حوضومألا نأ ىأ تومو بمال جدو صأ]

 | ناكرهشلا نأ توت مدس علا اوقوَمسا ى -اورطشي لو نيثالث انجالا لالدهلا اور ِ
 م5 <

 و اذا يلا فكلدكو ٠ اضقوأ ع ع تسمع *الو ضأم مه هرطفو متون نب رشعواع نت 1

 و

 ا الوماصال لاق رددلا عوصيو 1 0 مهيلع ئئالذد.علاودف 2و ا !

 ا ثيحهءوص لعهرزجالا طابخا وهو 00 ار ايو مصل اعز 1

 | ه٠ در

 ا للك هقاشوأ هل هل: اهو شا تاف ثيدحلا قو هعينصا هيهاركه_.لعءاعدوه ل قو ا ٍْ

 ا هاه ذو تشن فكل 3لو ةيت أوه لدقو 51 1 نع كانبرا ءاصُل ا

 مكدح أى داذا ثي دا ق1 1 طبتوهدوص سك همه ىعهتفاكي الودعم ٌضوُكالف ا

 1 مهرودصّو .تلالث ولع آلا ىلعهوهر أيا ؟ كلذ مفر رعي عاص ينال اصوهو ماعطيلا ٌ

 ه6

 ا ل هريش الا نب ,الاك هتلومنع مديلف ما صوهوّتامْن هاد كاىفو لكالان مهعءانسمابأ

 ا ركل لع لت هلو -ةلافىفاشلا لاق هنو ثد ملا باعج أ نم موق هر هاظر ْ

 كة | ككل و مييودو

 || مودة ار هاد موص موفر ونال جرومو صل جرلاتيو همزال "تناك ذا عوضلامابنعو ْ
 5 لجرو وا ذدأ راو موصوذ موقو وسو ذل هب كفو رددلاب تمهل مبادل

 : ِ د »8 وا يامال اذ ك9 1 2535

 آ دب زو لام مايضوماَوصو ميدو موص انو لدول مهي وراهنلاءوصي ناك أذاماَوق ءاَّوص

 همسس ع

 ٍ اًموص سرا اصو عاص ةنامود ل قر عولا لاو نس نيءاصمرك أزيموصةرصبلا,تقأ



 (موض)  مملافرح # داصلالصف 5

 ع

 ألدبقو 1000 اناج ب امؤ آى مرطلا ماسر كسلا الترب ىلع انكأ |

 لاس لا ةفانا لافأ يشمل ءذأا ع نك اساائاسقلا لمملا ن معاصلا
 و؟و 1 ا 1 ء-ء

 املادة ىرشأو حاملات 5 ةءاصربغل يوما 0 35

 ماتااوهفؤئاصلاامأو» امل“ نمهرذاح ف راع ىلع مئاقلا ليلا ن ءئاصلا نودةجرتىفىر هزالا

 ليقو#ل هولاء خلا نع لان الا فلل ةولاس ذهملا ءاقحريغ . ند جرام وقىلع ١

 000 د ع ملا ررسشكاو مطل نعدك (سمال ءاصمئاصال |
 ةصوؤه

 اولا ؟ 000 را همايق عمفاعلان 3 م هلل لمقو

 نيرفلاماصمو ةعبسلا موصا اوءاصوهفربسوأ الكوأ ماع ع 0 ل ةدس ولأ لاقل عالب ٍ

 ع

 5 او سال 5 هنقو مو همام هنماصمو

 سو مشو

 ادب مسد ىلع نادك سا يأن 003 اهماسمف تعرق

 1و 5 وعرو هله »# مد

 لوقا اوصال ءاصو 0 100 رت رلاتماصو هقلعممهنلا ماصمو

 سيقتل ها لاو ةريوظلا اق ماكو
 اركعوراهنلا ماصاْذالَوُمَد د: ةرس كد مولا لس واهعدف

 كرك ىراراذارا بلا قانا دنع يملا تءاضو ببذل ترق نعتلا تام

 05 لالا رف تما اذاًةماس: 0

 مالا َنعرمستاركبلاو . همزة“ ءالدأ ارم :

 هيام قامو ماعتلاءاص, كى لا .لوسوعوم قنا ردي ا 1

 نبا نعرصموهو موصلاب لالا ذا ل جرا ماصو هر ندب رامودو صن وا

 نيطا. تقلا نسورمرمللا قب اًدجر 5 ملا هبركتا الا صلت ىلع رمش موصأاو فاز ءالا /

 ساووولو د ا 2ع 22

 001 ار دعتالو بلع وسلا ةغينخوأ لاقد كلون ءاوُتاَس كلا نيطايشلاب نبع عب

 ف 0 لا او لوط لواط الو لدألا

 0 و وه-و

 مراحل فوط اظانخأن مه ع اهيارعوصلافو دشن لكوم

 هدم 2, 1 11 :ء

 ةلاؤرفت مودل ئرهوملا موس تا ب ءامقربلوقي هو هقول

 هرتسفو نزاعللان هد اه 0 ةدعاسلوق نعي كرنب لاقل يده

5 79. 

 قبال عرَرو هيصاضاش لا فوكو دعاب اشك 1 'ىسشلا نعتز كثادح ع نم بزاعلا ن ملام

 نام



 هوي (معذ) مملا فرح »و داضااوداصأ | ىلهؤ

 .كد ع و هد اك ه4 3 يه 9 و م
 رعاشلا لاف لمح ماودذو ىربزبالاق فدشاهد>اوصاخمالا فود لاو ناكم

 695 02 ل .٠ 8-0 هءدو

 ماصتسا هل مكتلا ىفداز م تم ءاوصنم نر مودي 4 هي
 ها 1 5 أ اتت ايلات كابل دا ( عب 27

 الئلصالا لبق 0 ادا ابشلا(مويضا) دسالاءامسأنُم نص (2) قمل اذاقاال دف 8 ةّدسا ماصتسا

 الزان اًرمو اًرمالدومسم

 ل 2 ناناع تود ”ىرب مرابلاوموابشلاو قواسم دا دشالا نمقاكناديدشلا مضلابا

 اىقاذىأه تشم نالفماصو لاحرلا ن اع 2 ارابضو مرام دسالل لاقي ت 2 كلانا 0 لدا دنع ثالئوهو اعلا ىلع

 مالنا ا دولا مسن ملء يفدسالاءامسأن ل (هنض) مل 0 هنأ يلي

 ىفْمسض عمسأ ًالروصتموأ لاك ءابلان متصل اوهلوةب نمقاقتشإلاَن اتصف و“ انياب 1
 م 0 ه َخ 1 2 2

 انج يدل ل ضيتلاو هو ثدضا| نمول د أ ةدئاز ميملاوءابلامثمَص تعمسدةوءايلايدسالا اممم

 د الدب ا تر دال وعلا دعا مخ ميااوع

 06-0 أحاجوعااشب ؟مدضلاو هولا ي اجدحأىلافت الندم ل ملا

 لطخالالافو ملا حب < ودل حاملا او
 26 ماسالا -_- س ه ص اءو2

 مجانا رونار هنةورذو 3 مذا ناوتال ن7

 95 هب

 قلا قومألا قاضي فلا ع متاكاع دووم 0 م صدام كلا لجز مسا ةورقو
 5 هع ماعد هنا # رك بيع

 نوكيدقوقذ قل فريون فوم مضاا ءامصّتو مدد ٌثعنلاوامَص ىعسل لم

 م وعاش

 قابوع كلا نوكيد وأو هون مسدد ثدح أ ىلا قاعلاو دلاو قس كلا ىفاجوع

 - ةهامماو 53517 5:

 اهم شف تاحار انسب 00 راش هر كف نع 2 اعلا لوقك ةحار اوركللا

 ةلغره كو اقل لال ا .الاباهتعس ىف

 0-0 رفوأ 0 5 عقل دهبيَط طأااذا

 ٌةيضأ اردو ضلا ىل ارعالا نبا فلاب بيالات ادا 2 ىأ

 2 5و وهم ه209 هم

 ةعيدضو علت ةضفار دمي ودةمهذلاو اضيأةضما را اوهو لك الاريثكلا لاجرلا نه

 ىلار ءالا٠ ئالاكةفورءمّةعس رف“ هلق ىل_.قو مهمل جبرهلا تن برعلا نمل مح

 هسو , مودم سو مسو-و 0

 عاش كاش ىدنال اذه ىلعف هي : ةعيضوه مصضأ لعف ةيلعت نب سق ن ةعمضوش م21

 9 ع هدو . ع ا 5
 ني وكرر مع هلع قس هاى ولاف هسفنىلافاضنالئشلا نالد_لا



 (مضخ) مملافرح يب داشلا لصف عيق

 ىف حلا نطب ونأ مد هلوق
 دفنقك مهض سوماقلا

 ىتنعم ها نط وارةعحو

 ةقاضالا عصتاذه ىلعذو و ع و اذادرغملاو 58

 اوناك ٌةعاصّصلا هدالوأو لسن مم .سنبا لاك برعلا نمن ات وأم 8 و (مصخ)

 لكيلغلا هيلا 4» 5 ف دوب مضحاااودارأ ارم اك سنلا نعمل ا هلااودا دازماشلاياك قام

 ماض عجباو ملا 0 5) مظعلاوهل قو ئثلكن م ميظعلاع ذلاماَصّصلاو د لكند

 لثمن ناك اذا 2 0 او هانا ةنك اسامح ةمكدى الاوريدكلاب

 52 و يو ا

 َتانَر ركوة :رقو تاير ل ا ىلع عمت اعمالاو بيذستلا فو "وكت ساما

 تراصل نا نالت ازوبو ةزوجو ف تالعق ىلع عمدت ءاممال الا قواولا تاس وتا 1 :رعوأ

0 
 ا 9 ره د كو

 ب أشو مص سه ألا قيفراعتسي ولافسايتلالاة ها ارك اهااح ىلع واولاتك رتفاشل واول
 دى ه < 1-2 م

 قَددُشدَو هفءمذأ اذهوُةماكشو امك ثلا َمُصصدقو فاعلا نع « عساومَْخْوي رطو

2 

 مدشالاو مكاو مدْخالك ريال طك او دقن لأ: عا اوفقراداممالر عشلا |
 ابيه + 'ضوو

 هنأ ىلعف 33 2 قلنا بحمص د# ةب ور لوق نهدي و .يسود كن أ امامافهدمسنب |لاق

 ةارحاف حاحا م َر ردعجو رماعو دمنا ذهوربعا ترأ ارزاق ٠ نم ةغاكديد_ثنلابمددالا ىلعّتقو

 ءاممالاو تاغصلا ىفمَدعادَدشمالف ان الررورض بوبي هبَدتغااسغاو فقولا ىف | ارش لصولا ىف

 هتثأ ةوتاسقدلا دوو مالعف نال ةرورضلا ىل< اةيطودلم انااا ئزروؤقأمأر

 ىقمدعافةخالثانأتثأد- نال صقر ورضا ىلع يبول نأ عد صلاه

 وه هاغندقامكلذ و تاغدلا انفال فاتن نأالا5 رو رطل لءانهدج ا 'ىرتاغصلا تو رو ل ا يل

 لات وهده اذق ةودئفصلا فدوح ومالعفنالقر رو 7 هدو - امص اىرروفوقذاذكو

 دمف تافصلا قد عدمتي انا اذهنال ٌضَقاَنَا ةر و رضلا ىل< 1 عم بدة فصلاو

 اًمددالا لاقولرعاشلا نأ كاذ نم ترة ىوس ناك. مهلوةودو لتعملا فال اض اداذ: دقو

 هذه ىلع عمم د قدنأ لرَعْسأ بوبس ن كل ةرورضلا ىلءناهضيالاممنالَنَسْح أ ناكامصشلاو
 أ ع 20 ل 8 8 17 : هم 9- ا

 ماللا نو هل ذا هلل ةدضتتملاَلعُف اىللعتمملا اذهىفىدنع فلا مكخالاو لاف هند | هوحولا

 الاه اههيفدل ئاذمالدن وح نالةرو نطل ليلا ارت هنيدي
 . 1 , وه. ع 2 د تام 1 سو كك ف ع: ع

 تريلا ا نهىف ل ضافملابا ورعشا مم أكلت فور ودناىدا افمدض أ ئذدغللا لهأل اوقاماوهددسا

 . مو 2و ّ 00 ع 0 1-2 .

 اهفماللا نمادرك ل ثمالو تى هناو يك لمهن هإضاشملا ىلع كادي ولاهم باد نم هواش
 5 .٠ رو - 9

 لوقن نأرعاشللن اف تاقناف عنسجالةسغالا لعأ ءاكح ىذلا نأ ىلع مهراعشأ روهشمنمءانلع

 مدخالا



 م 1

 نكح (مرض) مملاف رح « داشل الدق

 ْ تقام ىل 0 |او عيرسلاروطشمفو تكمن مةعطقلان الكا ذ نوكم الليقا مول مدح

 مى 6
: 

 هوس دست ذو دبش قاع ا!برمضاان ا

 و ووو هدووزودك ه-هو9و

 لوم موهتسمو اا 2 ىضغلاَتا دبس. ىوهلا حاه

 ْ كلذرو< ال لدق ناعاف ىلا عييطقتل ىف كنتو نلو عقم وت نأ لءزويذقاذه نان تلقناف ْ

 | رح هلالدش أ ازهو امض ىف شفخالا لوقو ف شكلاو ىطلا هيف عمدال ل البرضلا اذه
 1 ع6 و .٠ - 5 0 ال 26 . 3 :١

 3 مهلا مسا ىف ةرورضلا عم سام معربش اىد د رغلا ادهو م2 ء اير يغهن ادب ربمعملا لقتو ءاخا :

 ا اهتنما ةأرملالوقك لدسدا ارآ »* روم نودلا لكس « .نانق زل لوقف اولا مهنأ ع :رئالأ

 1 رغولتاو بيستو دروأ بؤرلعيو ريلخي ثنا غال تيب اذهو يللا تان 95 لع لكس 3

 : 5 م شا ةوه
 ١ ديول يناامعتابا وخز رعبا لاق # كفدلا لكلا بحي 3 8 هريسغو 8

 - ع 5 يوم سر :

 نتابع ىلعةأر ا مود رمال ةيوشألاو 3ع اهدي تحتم

 ءا8 © ) |
 همصلاو د رشلاع مضل ديما مدل برضلا اوما د 6 اميل هل ارعامنأ 3

 ار تيرا دل اعادش 0 ءالانبا نءةمعانأ ضي زال ضرار رعلا أ
 سمعا

 يراها داك تاَمصْحار دار #23 تضخا ممم ام ايضا ناكر

 مود

 أ تم سام نو م هوجو َّ :

 امرض مرضرد-همعرضل لا 06 ضال اوحردب راعلاب كلان هل-مقمك د نبد بعونبو ا

 ا نع نعل هسا ادام سو وع تا تر | تمرمشو 4

 1 ه ءوس ع -و 8

 نا سامو فام #3 مرطضملا بيشملا دعي ىلا فو دثنأو كار ءالا 1

 'ريهزلاف ةفلابملكدةتمرشتوْتم مرار وسصو ضار[ تصر لما ىلعوهو

 0 3 ود 5 د < 7 و5 « < 9 موس َ

 ديردنبادشنأواهتدقوأاهتمرضتتساو * مرض ةاهو# رضادا ىرضتو#
 جوس هَ و),عءو -ه- دك*< ه 8

 اهيرعلا مرضت مو 5 د اهله ريتك لةيمرح

 - 5 32 2 بم و5

 ْ فيفمَدَد فيفح هش 03 تا 0 دشن وقد ارحم .اعرضلاوثدللا
2 

 3 نوال تو دو و ىعدالان اا .؟ داما ,ملع ترقل أ ىأب ط1 [بمعبش اذاران ا

 نم مزعصلا ىلدلنكعا ارانلاهلّتمر دش * نك عرقلالب ةوناربنلا < .ةمرضأو ديداخلابسهاف ا

 و دو

 ازاذلا دلي الزر نكيفو بطلان ا را 5 ا اع رستسهتلااميطخلا

 سدس رى ل

 عيه بلال را بن ورعاشل الوقهتمو همت لل

- 014 

 مارضمل لشي ترد « زر نطيمو دامزلا لا ىرأ

 -ٍ - - و2 بن



 عاملا ك.:اهينكلو لوق
 نكلو ساسالاىف 2

 ةيت ةانثععافملا كاذمم
 هىععه هأ ءايو

 ى: هك

 ا عدس رطل 5 لارجألال انهقاقرلا رص * هاوقدنمو وذعلا |

 لاقي توفل كلا لا ضو قرح ضو اممضه سل اععرضو عولايَضْغمرضلاو ْ

 ًايشمنم مقيالءاك [ىفّدَحاذا مرو ماعطلا فن الفمرمديزولأ 2و ا اذا الام ١

 و وو : ”<هو 2--- <82 ديد دشنعوا ى معمم - 1

 نم ولسغملا عرطضملا ليم نبأ بضع هبلءعرضتوابضغدتااذا مرضتوهيلعم ءرض لاقي وأإ

 (مزرض) مفرح ه داضاالصف 5

 عرس ئذلا بطأ ا قاقاضيأأ مارسشلاو اهو دواس ىفرانلا لاعتسن 1 ارملا ىر هوما

 يا ًاوهيفراذل ١ لاعتْما

 مارضبالَ دعو اذا 2 35 ىدقؤافعاقبلا كيت اهب نكلو

 مم

 مارا ليقو بلاد ممشاه ارضلاومارشلاوراناهذر ويلا وعشادرلاو

 هلاك نالو فه صام بطمللا نماشي أ ءارضلاو ةمارم ارضع أ
 + راك ظلك ةوثاقول

 ورد

 ةراَدَح 27 رج ”هلتاكامز ردا اورج هلك 507 مم ءارشلا لبق وقوف ثم راك

 ٌديواعم دولهتئاو دكا ل نيدو تاطذلا ع نمقدامىهل قوافل: | ىهلمقو

 م | راكع الميز اخلار هلا ىب 1 010 كاك

 دوا 0 د دع

 ا نور * ةمااوملاو ع 0 7-5 مرض

 ادد و ٌردْتأوهار الانا لاكو رانا لكى ربه رملوقيبلعت لاق

 و )وس 02 دى عءءف ا 22

 سورقم ف كلاب مرش هناك #3 اوعست امدعب ل ممم حال دقو ساتمللىر ١

 مه

 0 و انملا برد ناكم زاح نأ ْنب سدق لاك د شور كيب ا ةيدعفا 1

 م

 يدعو خلا ة يووم ةئ شلون ل اراههضخت ناك هنال هيّسوشرانلا بْهكمارصلا

 كورلا م - 9

 عطش او مراضوهنامرسودعف صَل مَسو ةلعلاو رسل دقورانل اسمن هناكم ارث

 72 9 هد

 0 37 نفكر عولل نم فوجدت ادا دسألا مرصو باهلالا ةوذكلذو

 راو مرضلاو ىوشا نأ تدل او طيبك يقيزفتجارا مئاخلام ءرضلاو م اوللا نم

 ا مريطلا سة لاق مشل ا ع ندنإرَسرلاو صلو فاعلا ن هيناتا

 ياو هيمهقرَو تقوم رد ص لاكو بطال كالذك 1 رابط هش

 مطيلارصن ةمارضلاو لد تعايش ؟ريغ ص ضب أدر وءاودا 01 420
 يح

 5 روم 5 هس

 ةمْررلا ( مزرمش لإ فار ءالانسأ نءضرالا عسا اممارضلاو غودلا ن مبرد رضااو

 - ف
 ةدلس



2-6 
 مزرش بان بوح ارشابي 5 هيفدشنأو ضعلاة ديد ثمزرض ذأ هب هيلع ميمدتلاو ضل ةدش

 7 ىسدعل ادم هنبروا ملل يرعب اضيأ ًادشنأو

 اوما مطشلا قالو 5 قالدا مول اهيرإ

 1 7 ا انيق ار
 امّدَعلا همس ان لاحد + امحمد بَ

 5 مزرض ازوه د نينركتاذو ١ ا اوعدألا

 انام ل ا ع ءوهنبحه يلج رفمو»

 ا نك ةريسخالاُمْزَرَسو مزرض ةقانو 3 اًرومَد اواهدلجن 0 منان رذاهأ ىف نينر 5 هلوق

 3 موك
 ل دقىلاةقان الاد هد ييعوأ نللا هل 8 ةريبك ل قولا قوق رشوة سدزرهدو ب وقعد

 -ّ سم اح

 3ك ه8

 زرعت ل -ةمنيللا ةيلدلقلا قونلا نمعزرضلاتيكس !!نبا نرسل ا ماسقو مهم : اهيفو تنس

 ا 2 . وتلا قا لاير هريغلاتو دز لادالب جدا ذر شل جر مهلوفذ مدنا ىو و ناك

 خامثلا اوح - درر لاق باش يقام .ةودشسملا مزرضلاامأو

 م9

 مزرض مزال ىءاوَّض تراصف 2»* اهم ىرممبرْناطتشيدَ

 لا

 ١ قد داوض ةدم-صقلاتراصدقو“ اهل ار ف يكل ا ةف موفر يهز نب هك | عه دقناكو

 ا هو يىو٠'"» 2609و موو 3

 ْ ىار ءالازنا (مرش) ير ا

0 

 رغلالاق ءام مس |مادررشواهونو لاس ّدلا نم وسلة ماسر ,ةل جدد ملا هلا ةماسرضلا

 4 هدو

 ٍماسرمخ ض او أىلعْتَصت 1 #3 دل نء هينا ماعز تكء”ونا

0 

 ْ َدْسال هاك وسأ ب ؛ركنمرخا عض د درسا (مدرض])

 1 ومهم

 | . ا لا ىانرلا فيرذيتلا 2 طر )) سارعلاوأ هتينكحو مُرْصلا

 رب رد ثنو فاما محلا

 امس سلس هل مو /

 اايصدر را 10 يح طارمض الواو

 ملال 8 نبا هاورو هلوق ْ 00 ل اا دع عاتسلاو

 كلذد_ءبتلمكتلا ىفلاف : راب هرفاش ىلعنأك ,ىطرامعب هور عزان

 ىمطاربس وىطراضءىوربو' 5

 طرض ل-جرولاقغ ١ بافضل رود سالا همام ضااو مامرضلاو معضل .(مغرضإ) اها طرا وَ
 ها نطبلامخخذ حج ربزك ا هب ويدس شنو هيفالصأ كلذ نوكين م اود لإ. نوكينأ مانعا

 دعم هيك
 (رشع سءهاخ برعلا ناسأ م يل



 ةناكم ىح ىل_ءومهلوق

 نويلعم_ملاةبسسنلاو
 شماهب اذك نويوا_ال

 ىدععم ها سدتلا

 (مهذ) ملا رح داضاا لصف 5-1

 وع

 اقرأ مالا منا ةمانرمضو 5 ةعنتسمو دال سانلا ىف

 لوح ى أس رشلاةنباللق 0 دسالارهيشتلا ىلعةامترش لو 1 تلا لمني الاول

 ىلاطإلابامعْرَصَتلاودََملاو ريدهلالي اق ريثزلا ديد ثةماعرضر 1

 ذختأت ثيحباترتش ىف لاطبالا تعرضت ث الا تريل قا عاب :لاطبالا مٌعرضو برها

 3 مو 2

 0 !مهرت ىم 03 يلعونب تلأسنا كوقو دشن وتكرعملا ف

 0 دوسألاب . .مادشلا يدش ىراشلاو هما ةدلاد الاوت ثيدسحفو

 :ممصِش مشلا (نض) 0 هر ا ذاا )0 ل ولاوهو ةذجلو وهوة ووطن مدرع 22
 هنوتسدشت أو هبلاىوه امد "العن أو هلدقو :ا داعم فوم

 امان مقملا عرشياهامهمُعَش * ةمَُص سيطت ىسفن ٌتاَحَحدَقَو

 م :هسأربذخافد الا هيلعادعفىز ءلاديعنبةبمع شي دح ىفو ناكامشملاو 0

 م ذاعأذوقلاو رم تي دح هنمومالا ةدانزا يسال ىهنهشموديدشلا شعل ملا ؛ 0

 ىذا ٌمْدَضااوْكِيفْن مهَتظَل ع هّنمْعْصامةَماْعْصلاَو ا 0

 | الوعل كلذ نمو: -ةمدتالا نمقشلاو ميلا« 8 رار ءام 1

 لع ون لي رطب 3 ردد سألا “ارم 0 د نم يصنع بعك

 د هَ

 ليقدئشلالاّىش *لا مح مضلا (مشإل ىددألا موه نانا 0 5

 ماضانأذاذهمىلا 5 هتك لوك با ىلا ىلا ىشلا ضبق

 ه9 2-9
 06 ثند_->قىو هماضوهيلا م اق“ مىدلأ ىلا دثأا ثمهت ىرهؤملا موهذمودو

 لبر ىلع ندع قبلا ليز شيدح فو مجقنادمه نا نا ىأس انلان ءحانح

 معلا | لسو هلامدلا هيو كام 1 مرمام بص اجر

 مال 0002 9 كوه الةيورلا دس ىفو صءاىلا ماس مدا هدا عكار هوم

02 

 ىلارظلا د: ءنولعنتاكهيرأرخ الح اوّلو ة بف ض»+ىلا مكس هب نيال ىأ ل جوز هللا

 هيقالا اند هدم م ماضرأ و هد.سنالاق دانا بزاف كسر ةو نان الىورو لالهلا

 ديدشتلاب ثيدحلا ادهىو ربريثالا نبا لاق هع-ضومفروك دءوشو م ىلا . ضم توماصىورتو

 8 هد

 زو ولاف ه#بلار ظ تقود ضف ىلا كضعل مضايا هانعمديد ثتناق ف.فخلاو

 مكضعا هايف هتوف مص مك-لاذيال فرندقلا عمون ع اًدَبَو نواعافىلع اه<فوءاتل امد

 تود



 عما (مه5)  مملأف رح ه داطاالصف

 بو ذينأ وقام لا ءااز صضء»نرد

 اس م ااااااايللساسا_7جا

 2. 23 ومو اوس اه

 فيس موةطم مولا مامأ #23 اواو رد حولا ا

 لامها ماو ريثكه قدح لوعقملا قدح مهلسيوممجاددمهيلا | اوعوا و فج اهنا دارأ

0020 

 امأ و منايا اطلاوداضلارخ م هي ا 0 مطضاو 5 هدمعد

 هيلعمطصا اذا مو هيلعهقلا ىل_دهقنائ 3 :دلاىفو ملا نءلاعتفاو اوهذم امطضالا

 ثددحيفو داضلا ةظفل ل>الءاطءاتلاّت ,اةفرمضلا نم 0 ناو ا

 8-1 6 2ع وو ه مة < 0

 ماعخلاو باها اهيا علامو د و ضعرملا موضع مطصاو سانا اندفتر : ما
 دك هوس

 تدلل تعاضو ضبان هص هصعا مد هلاكا ياض مدد عضو ثلا ط دم املك

 تي مكواة ا دل ساخلان مةعاجب ةاسعتالاو هيلا امن دحاو مق هعم

 ىأٍيراسالا قابس سرفلالاقبو ع ”ماداوك او ميهاضأ د7 د ورانا عيشباو

| 

 ةهوءو وو

 هنأك ىو د ميماضألا نعم ضربا 2 ةمرلاىدلوقهنموىربْنا لاك تاعالا

 هلم همر حا ري الاندوحرم صف نم نمور نبل اول

7 2 12 

 ي يدواذهه نم ميماضأ انلداانبىىب<ثيد- ىفوساثلان ب لا تاء اع يدا

 و

 هضءن شام دكا نمةماسهذالاو علا علي متن اول

 - . 1 89 و را 0

 ةمامذا.نالفءاج لاسر مع ماضآلا عملا اوةرايضالا كلا نمٌةماعّشالا ىرهو هولا ضعبملا
 07 و أ ,وء َ هدو ّ وو 5 هى

 مهلاو ةمامشالا فة أ نمو ة مرج ى از هملكخ ملا لأث يدحىفو لدتا نم

 لاقداسدلايماسمد ىف مدةيهادللل وق: ا ةديد- لا ةيهادلا ماما

 كلطاذا ةحاحم لاقو هلئممشهدلاودءانب ريغو هه معذ فصلا ضعي فار نال تانحلأو

 -- ع و و - همم سا و 5

 2 رل 01 مراجصلاو موعذملا عضوملا عض وماكلد ىعمنيةلي وطوةسك نيب ىداولا

 1*3 7 7 546 - لاط يك 0 دل ى و

 م لجر منا مي عج هبوصد تمد عذو ئش 0م

 0-8 9 عيىو تح همام ه-

 ل 5 تسلموا كوكل مهام ذل ويلك عصّاذا برا م ذعدو ضام ىو مذاسصشو

 تالا ا 6

 ليخأالجر 55 4 ..الا هلك هذخأ معو لاما ىلع موال ىذلا لك الاريثكلا

 0 نلف ىلع نيوصلاو »ولات ليضأاةفصن 1 روشعلاو مشاسشلاو فارة د

 2 داصلاب للا ىفةياهلا 0 ملا مددلاو داضلابعارمشلا ميسم مصل كار ءالاننا

 مضعشلاوايندلا بطاخملا سم هّنبقاءاند جوف 0 اديعلكت احلا هنأ نتن لا نع

- 



 (معط) مل افرح 33 ءاطلأو داشلا لصف عم

 (مض اضيأ“ املا ىفورك ذو هُمالَظ ى ام وك هدو 6 3 م-ءأهقلاوناب م
 23 ته 16

 يسبق تاشورضالاقتاَسلاتيثبللا لاف هأ ااه صقلا م هفحس هماضوظلا ممسصلا

 ليقفاذهن نمزدصملا يبدو مدى أمضت ميمو هذان شلاو صاقالاو هواسمَد

 يدنملا بدا لامس

 اهتويضوىدعلاد. بك انتراغب »* قلو فورم“ !!ىلعى و

 ع 7 5

 ىأتعضدقوى :رهوملا موتا يضل و هي مائام أ ثعشام راح [ٌتهشاملانقي د

 رغاشلا لاف فل يقاكموُضو ضو لجرلا ع ضي اغا ثالثه مو هلعاف مس لام ىلع

 روبوت ماماذ عون * هْدتْلمْناو لولا لعّفاد

 1 رالف هلل لوسراماذبر ىرتامالسلا هملع هلل يرقد ةو ةيؤرلا تيد ح فو
 اردو تاكو كورا كورد هع : 3ر1 مالا كناقلاق الاولاق 0 هراشع يق ةسشلا

 دو اسوان هديدشتلا فيفذتلا وديدشتلا نر اطتو نوما ودعا مدسقت

 لبر يضو ةكآلاو لما ٌةيحانرسكلا, مضلاو اضعيمكّسع ظيالمَصلا نم فرفذقلاو ||| بتمالاءويسفتاميونذ وق
 بدو أ لاقل هدالبف نونفةمعملا د هناب ىضقد

 9 9 5 2 0 هدشنأولصالا,ك[ذكوهاك 2

 مودي 0 نايم : »* ىدني رب أراعدلا تبرم اهبوبدمكح»#اك توقاب

 ا ا ارق ىدأ 7 اهوجدق الأب ف ة-وتنم لمهملادب

 7-1 7 د مس و عضوموهلاقو نت دحوت

 ةدعاسلاك ةارملا فداو 55 ا مضو 31 ١ نمفئاطلا و 9 قرط بقانماو ضنا, م لاك مم ليذ_هلاسجيف
 0 ل 7 ةرمسو لوس رك م دع مة . ! 1١

 اهيضنثا ككاو ع 5 امودؤس“ اضم برضا ةيوحنا لادنامضباهرويدىورب و

 امهاور للا وهو ربد عجم

 عضومف لاو ىركسلا
 ثاوكلاوناورعوقافدرخأ

 اهدنا ممونذ ىربنبا لاق ثدبلاد- ثأر كهل لوقىفلسكلا ٌةيدحانرم كلا ميضلا ردوا

 لسرلاى عدو هوديدشلا متصلا (غض) ميضوثاورعكاذكو داوٌقافدو
 -5و 5

 هماعم عافداههذو الا خب هممْْطو ليام () *( كل ردول»

 2-5 و 22075 27 زوو

 ليقع نب ةرامعل ىربنبادشن وبلا ةمس لذكو اهاقيوالوألا تندرا 5و

 دال ىفاهلك ةيدوأ ميضو

 ةد-_عىفوهاذكهليدذه

 ليذه باك نم عضاوم
 اق و 0 ن6 تو 357 كت اع 2 تضيح ىداودلان وطال باركلا باوصلاوطاغو»و

 طبات نال ةد->وملاءامل أ
 يدااودافل نثك أ مهو ذك ىلا ١ىقو ةعاج ىأ ةمعطو سان 1 لي ان و

 لوقيارش
 ل-درواهدنعسانل لَو - ب ةنثفلامدطو مهتعاصي سائلا مطل قو 35 اعأ ارطين مو أ الو اذك تسلل

200 1 
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 حوف رولا مولا عض الا هوس اء رسموُحم سوقو ل ميلا علا لرد لاف جل باركل اقمضلهأعلاطأ

 خلا ه7 217 ا محل 101 ل1 يدعم نك نأ

 سوتو



 انت (مرط) مما فرح # ءاطلا لصف
9 9 .8 8 2 

 ةقينحو أ لاقو ءامدطأ ا ىهو تدنلا ن قف نود م ءاعلاو د_>او ودع روع طو مودط سوقو

 دكه هدو هذد هد

 ل ل تف رلهس فت ءامدطااو ءاملاةريثك قرولا ة ضير 2 ندق مشان ل

 قردندا لتالا هلكأ 6 تبا ابره اوراس ماقد قدا ظذ0 ليلا اًضيأ
 رش <

 مرح ما ةاوشب رك 0 0 لعام «(ندل هيلو داتا ا

 1 سدس 2
 13 ه2 0 2 -- هم 2-3 8

 00 -- 8 م 0 4 ا عع هنر ل طوءاقسلات م م لا -طو طا ىأة ير 8
 موطر لا مدة ةطالا (م نجع ألم أم 29 ارا روق كادر

 دش او ةبادلاو نا سثالا ىف

 م اااه انىشنسستو ىساغت 03 0 يل [ مالا مأامو
0 

 سأرلا دوم لا كو للاردن نال مم قولو 1 ءامطأ ؛ ىعيلاف

 - 0 , هد

 1 8 َدلئآلاو ظادقو دا اهلا كش ةطومةطأ مو ردك أ هاو
 دان ا < د عدم

 ةغلمَ ا جبل وهو معارض مد لاقي تيكسحلانبا م ممدألا فة غلوه لق 5و

 ىشو مو 1 املا بيذسمتلا زكا ةعامب ةمدصلاو 7-1 00 و عدا

 ا ايمرطلا (س) م اههيحرك برقاءاط ءانلاتباقّنيضرآلا نيب دودملا
 دب زل لسدقو مدا |مرطلاو ٌةصاغ تويبلات "داما اذا للسما ”رطلا و مرطلاو مرطلا ل |قو 0

 "لاس رعاشلا لاق

 هسو) تنل

 مرطلابيشدقد مشلا لمن نمو »+ يتيم ابا نون

 لاف ىل ارعالاز ا نءىد-و ٠ مراطلاب بشد قدب را لثم نونمو» با اوصلالافو ىرهزالا هدشنأ

 مرصد محلل ةدالذإو مرطدق ل. قلع وس اذاخ َمَحدِقل علا ن نمت ”الماذا لكل لاستب

 رعاشل الوق لّسعلا مرطلادهاش ىرببا لاك مّدلاو هوة نمر رطلا ناس ا

 مرلعلاو درب نيرا تمس * امم تنكدقو

 رح 3 لادغزلاو لام
 مو 5

 لاو كمان ورطدع »* يجود لاا

 اسلامي رطلاو نبللا وع 7 لن كل كمانل ١ ورشا و ا 3 2 ا

 هت س ددو 95 ل

 ثيارمُ! ير طلار وغكمف 26 ثم هاون ل كا زهكاف

 ”يبارظالا منا اموهلوق
 ىرهو اهدسثذ ملاصق

 الانا لعو ترطةدامو
 ىيتعم هأ «جدم ىبارظ

 مداخطلا لل مكلاىدان م

 ها نام_ذغلا طبال_هك

 معكم هباك



 هالات

 نالوقا٠هلعلفاذدأ اماعلا ىف

 لمكحتا!فدازررحو
 ه-مالك فىل--رلاعرطت

 قميرطتو ه-.فثاتلااذا

 ءاملاميرطو هيون نيطلا
 ىالكو ثيحَو ضمر-ع
 ا

 ىفشو ىلغلاو ىذدلا ىف

 راو ىلغو راذام لكل
 عرطلاو ٌدتحا اذاهسءرط
 8. ارهثشلان مادرعض ذمضلاب

 موي هس آ

 51 (ميرط) مملاف رجح * ءاطلازصف

 اًضيألعلايرطلاو لاق . هب ولاخ نبا نعةبؤ رز ىفالا باهل رطلا هلو ىرب ثنا لاك
 ءعود) يآ

 مرطلاوةمرطلاو قانا نعّتقو ىاىلإلا نم رعد هب وددسد اص : وطلاب ” رطلاو

 نملجرا مف ىلع ٌكربامو هليقو شطعلا نءمذلا ىلعس رلبلاو : د زلاةمار طلاو تواكلا

 3 دق اوهؤ انسالا ل عكر رض اضيأم ذأابةمار طلاو

 لاقل نإ هلي يمر د لعلام

 شطءلادد :نآريغن نمد رلا

26 0 

 مارطالا ن ن.ءارضخادجاوتو دا م .رعادا اهتيشح تننقىلا

 بو لاو زيغت وف مرطاو نانا نيب ماعطلا ةقبةمار طلا أ. ءلالافو

 قولا ىلع ةمرلا انا ارئاعف ندع راماولاع اوم اذا هكرتلا قه خامل قو هو امللا قد لاا

 5 هو هم

 نينا تم ةدراطلاو ديكلاءءاطلا عفبةمرإ لاو للاجار عرب هه هرطلاو

 ارككشلاو وا ةلاكو 5101 اليخ دوهو ةيقلاك

 3 تن ذ 6 5
 سونأمنب زع الا لاق عضوم مسا مرطلا ىربنبا

 هر 2هم5 2

 كرسي اهلامحَتابعرطلا #2 ِرْفَسلاَلرأَ عطف تقرط

 ةشيدم<دان ناكساو اودلوأ عشب مرطلا لاك هنن! هجر ئطاشلا يدل ”ىضرويشلا طخ ةشاح ترو

 مك تاه( ي ف فركبلاذيبعوأ ةاخالا ورث انف ةلودلا دي همر <ىذلاناذوشهو

 و ًاؤكطوملا (حضإل كو أبشع م قار مالا هكر د ملا خل

 لعملة عر اطالا (مخرط . 3 باه يومنا بردا لالي ىادااوغو ومر طا
 هم ادعو و -هو ةم< ذ

 مروا نإ 0 روكا ليقو واط نابضغلا لو عطا منر طملاو

5 9 

 همظعوهو لمراد اًماَعترطا م 20 42 :ايوتشمامةرطلاو مس رطاطةوسلا ليل

 00 اوم كونلااو .ءدالوت «٠ 001 لولا ىوعدذرلاو 8 عل اج اويالا

 3 مو سهو ٍُ هوو ومس عد

 1 ل يم لكاقا ليرلا مط مك كذكو مريم 0 هومر طخ دنا

 ف مه

 جامعا لاك مان نسى مخ خرطم
 2-52 ه4 م 3 2 اب ام

 سد ءور ل

 علل 35 و نئرب ن ,لاق ربكدشم عدي رطق عماد بركأ *
 تت

 0 221 6 2 3 هس ق2 66

 مسرط (متزط) ل >> او عمم 00 طه ب اشو مكي وهف هد سح هشمع ضم ىلع

 1 مسرطو نار تلوم وبار ”هرطو ةمهعلا نيسثلاءلاقيو لظأ 0 اولبللا



 مون (مدط) ملا فرح ب ءاطلالصؤ

 هةر مودل مهام وس جس م8

 1 ادالر || لاقي وَتكسوقرط ا قرفاذ اًعسلت مسلي و ةمسرط 00 عزقن 11

 مم و

 [| مثرط ) ع ةرط): أ ل مدل وقرأ را مر كر ولا: سمرطوم ا نيك

 أذ هيارربلل] قالو
 ماو ركشلب ع را (مةرط)

 ! ماترطالاو 2ك مَع

 هام <89

 - هدام 75ذئ مك هن راسا نتي ووكلتلا
9 04 - 

 ردن با 0 ا!لدتعملا

 ايقالسيلامرأ 3 1 0 2 ىرأ
2-6 

 7-0-2 وه 5 س2

 اب قتل مأ نال عربا تكلل وطلال و تلا مه :رطملاو

 5 --13 هه 269-5 ع.

 مهرطملاودحاو نجم 0 طمبا.شو كلددلي 3 نسبة دحال صباه

 هلدحوالولاق امه :رطماءامش برأ رحاب لوق يوقع رسف دويل مما ريكتملا

 ّش نك ارو هييعدالا نسلم معَ رطملا ار ءالا نبا رعشلادادوسا هن ىددنأالا

000 

 | لسمو ورشا ىلا مّسَط .( مهسط)) بارض تانك مه هر اوم ديرظاو امامه رطا مهر طادقو
 لانا

 قدر ان رمعا ىر سادسا أوبل ىلع سم لمرور معطل

 امقسىل حا هبي حن 007 اميمصناف لد تر

 ه0 2 7 ا ل

 (مسط دق فركاًالزم 2 هلتدأر ذا ىضقأ 2 0

 ل افاد تم جامل هيءاحو

 سو 7 6 < 29 ص

 ا ادهن 25 و مسقارثألااذهبرو

 هلوقوم 00 رنا مقسما مالا نع

 و 9و تت مور 5

 موسطن هةوف رأس دماج * هم-ةريك أو ىداغلايان !ام

 شيدملا ىلا وأ تماطل نو ىلاَلانهو ألا لاتنةس را

 يَ

 ف ةوءاسمالا دنع مسطلا وممسغلا و مالظاا م و 1 ا ا راع دطو مولا

 رابشلا ماسه اربار ءالارداو ىو تاهت ا 1/1 راما ا

 هه 7
ًَ 

 ركذيلو قاربسلا مهي ميو لا ةعنطاو هريثك ىفدي ربهناس .طودما - و هماَسطو

 وءدوو

 قانمعلا لاكب اهلا لد كارو يو ا ند لا هش أتلا هولا

 ومعه ه

 لول هولا هدمدع لازلنا ليا رلا نك دنامعلاب بشل ِمَمخلاَ : قد يدح هعساوربأرلا

8 

 ١ نامرك ىأ ددكتلاو

 لا رابغلا ماسطف هلوق

 بارغكس وماّتلا ىفاهطمض

 ٌّط طنكلداّدُسو باسو |

 مذلاب اكلة كلاما ك2

 يودصم



 (مط) © مملافرخ # .ءاطاالدف عوذفإ

 م57 دو

 نيرا امعلا ببطن وو طرفا أونا نال كلذ سرا ا.كلاذهز ملاوؤ

 ةدع*وو م

 هيام رمقف هانيضردكو * همنا ىَدَم ود م اقام

 ” تو و 3 - 2 - 0 هو

 هعسطا|ىف كال ادوعد ىد 35 كنمتج ردن 5
 ه-

 وهوزيزعلاد عودا دبعنبنامل ىف هلاةرير+نحرلا هيولاخ نبا لاقو هق-ودل» أف ىأ

 سم همّ دعو
 ةكالهع كوه * همنا هد عب مامالاْ ا

- 
 5 ةهةمم عع وج 2

 هقن متدح رخدقاهتمااب 5 همسفمي سانلاىشردق

 6-0 2 0 559 ص ور

 1 نءهتيْجانارربأ 5 هعطسا ىف كمل دوعل ىح

 ةدسعو ا دشن أو سايقريغ ىلع سعب نار ةلا روس ني ساوطلاو ميس تكاوطلاو

 0مل ٠ توتال عّبسلا تدل
 تتكلم تاوطلابو 00 6 نائمو

 ْتَسفَاوللا لكشلابو « ْتَعْيسدَك لايم اوان

 نما مدَلو مخ ٌتاوذو مس طٌتاوذلاةمفدحاوىلا ًفاضتو داخل فلج هلاولاف

 وى هد

 مط جناكسو كمت ل_- قو ا ا هم "نلنق من ىره ولاا كر 9 هن |ترعلا

 ماعطلا 10 طا ىلع ًاهتلاوداعز 1 يسم لقول نام لا لهأ نهم وقامهو سيدو
 مه 8909 هدد َّ 5 7 ودورص م

 وهفامغ مغ 7 لأ مقار لكاذاو عال قام علا

 8# سر م عع

 0 و 12 عددا لانقيو اورد 08 َمُهعَطاذاهلي زئتلاىفو ام

 مط ماعطاسملا مصرف لاق هر :آساءنءانع ىورو يس الاجر كلوتك معلا بيل هناو

 7 ءاط ىالاقيو اعطلا نمي ماعم بر ءاذاناسنال بسب ىأمكئاغشو

 م - < 9 هءوو

 ند راو عش هلة ماع ماعطلا ادهلاق# :و مكما«طن رسال

 وهعو 7 9

 مكل لح ىاعت لوقو ماعطلاةممعْطَو عم شرام أماعطلا اذهلكام عدو هلع ”رحالامماعللا

 و هموضعب لا ةؤردكأ سرح هديب الاه ةرايسللو مكل اع ام دماعطورصلا ديم

20 

 ٌتنهنال تدفن اعوام لكدماعط نورخآلاكو هماعأو وفد صخب خأ املا تعب

 انهي دةو عما حبش وأوسع عب اولا 00- «ا ىلأ دافور كح مرو 5

 قادم هنو ٌةضاَخْرملا هباودع ماةطلاب ظفللا او لل اذازا طال_هأو هي ماير

ٌ 9 2 0 
 اعاصوأأ ماعط نماعاص لبو همم هلل ١ ىلصهتنالوسر د وع ىلعرطغل اًةقدصح رانك انعم

 7 - - تت 5

6 

 ل



 عمال (مط)  مملافرح + ءاطلاالصف

 ةكز حا ايي هدع ناكربلا نالهيشأ و هورنقلا ل.ةوريلا هيدارأل بق ريعش نم

 نمت ارصللا تفي فو اول اوهماعطلا نأ برعلا مالك قىلاعلا لي انا لاقو رطفلا

 نت 6م ثم

 ءا ارسال اعطاء م اهعب ورواه رءاقذاو اهكمم ءاثنا قيال بت

 قانا كلذرب_غورةلاو ريعشل او ةطئطلا نمت اا 1 ماعطلاريثالا نبا لاق

 رفاه هوصسما لعل نأالا ةمعطالا نما دغامف عاملا قطة يي ةطدطإ كو ءارمسلاهلتم

 امنا ثيدحلا اذه تاناورمظعمن اى اثلاوم ممعط أ ىلعتلانغلا ناك هنأ امتهدحأ نب سهال

 ءاهشقلا نا ىتحءارهسال لا.ةفءانثتسالاب هبةعأ م ماعط نماعادلاقامضعد فورت نماعاصتءاح

 هانعمىف هر نم م نمو ف يق ولا مسبب ند منك رخ [انوقوأ اسزرقلالدب رأوا هفاودّدرت دف

 ناكىذلا يللا نعلديوهةارمدملا عمددربرم أىذلا عاسلا اذهو رطغلا قدمى هلءارشل
 ترقب ناو الاقي النيللاَنيعّنال هنو أءلئمو ألا نيعدر بج لامن او معلا دنع ع ْرَصلا ١

 امواقم نكيملا ذاَردقلا نالفةدثلامأ اولا ماع ىلا ةعلادعب عرضلا ف عمار انج ع

 نالوابلامتمهدنع هدهد نود هرقلا نمردفاسمناو اررلا بانن مكب انملا تناكعرسشلار اممم

 8 اراد درولهن أهنع هللا ذر فاشلا صن عملا اذ هاون وقل رة ارا ل

 امو قر رنع همم املا ل نبللا لحالرع 00 ب رصنلا ىوسرتا ب عب

 و 17 و

 ليو ماما درا ؟ىنالدو م ءطيالو ىدابعن 0 اوربا ديرأامهانعم نو هلينأديرأ

 عطا لاك ملا فلاحا ْنَسح معاط

 لا معاطلا تن كنا و اوني لا مراكملا عد

 ىورو 11 أم مالا شالا مماطلاو روتاولات كه, بين بَل لع ميو ءاكل جنا

 ىلَدهلا شارخ ىالدشنأو قود ارددتو نا مشلول ماا رجلا نء ىلخابلا

2 

 مطالع هكتغو 07 #3 تلكم عرش ميشا

 وروعه 2-7 -

 عاجاذان ا الا ىَذؤتر ل ىو نطبلا ىفاهنأ زكية نطسلا عاب ىوربو ماعطلابىأ

 : ةووشلا ملا ىشارخ : نأ لوقدشنأع

 مادي ملل يشأ اولا لذ ١:1 ىهن ا حارقلا ءاملا قيس

 عونا دشن ء يك ىربنالاك كر الا و ماعطلا لوالابدا ارأفةوب اة 0 م

 دشنأو محو دعو ذ ىأ ماوذ لجرو عاصّشلا لدموهىذلا نطيلا عامشب
- 2 7 

 (سّشع سداح برعا!ناسل ب قولا



 ملارسن نبا مريهز لاق هلوق

 ا

 بس ىو ذماوقأةمإ عزت

 معصم ما

 (مط) ممافرح ٠ ءاطلال صف 1

 ملكتي أملا .٠ ىلا ءامسأمأايىرمأت الق

 لاقيو عاضرلا نضع لصقل شو هورا رجالا نمل أو سر كأ

 وده و 5 0 31 هر

 مظالذ لهرال سدل م-ةلوقر كوبا اوسلو ل هكا دلاك ضد دال لا

 ةلزئماذءانعم شار ارتأت دف ماد رمل هلوقفلاقو باقلا ع ري سالو لل سل ءانتعم

 دشن و لماكيسدل ىذلا ودلال 0 مخير اع هرب نبا لاق ليلا ليرلاو باقلا نم

 0 ا #3 ىضَقنم ٌتوعالس ةنلامالأ
 مث

01 

 ل هل سيل مطكدب سو باقل ا 2 م ع

 اندقام مطباذ>أ انلتقامردب ث ي دح فو دايس ميلا للاقد

 الا غفدي زوع راد :رهمالو هيدا دتعاالنماَنلتقى اة راعتسا هذه سا امعألا

 تلاشي أماملاو ةعشتمالو لك اللهب: ىوذجالف مطدلالو م هيقنكي لا ذاءيشلانالاهمضو

 ه5 ع قول ع س 5 5- . عع[ مهو 6

 ا ا و.بسأم اوزيطلل قلب ىذلا

 كير 02 3 213 5, 6

 انكشلاوردأو كوالا 01 ول

 ما تارك ىأثيد>ىف و اء نا داوم زك ةيحان ناطلسلا نسل 7

 | سك رطلا سلا هدعر موتي ىذلل امد هّصْبقم هكا هكلارب مط اذان

 د هو ه_

 1 ع و الراوشوع !|نادلسا ثاريمُث» داح هئدو ماو يغولق ل ند هلذاك 5

 رهز لاق تاوانالاوا ارا ىأ ماعلا هاى نالفلاقيو م اى

 اذك اتقوا ذك علاقة ثالث لاتقلا هثيدح ىف نسما لاو #4 مطل لانا أر تيرا 35

 ٍبَسْكَلاهَحَو ةهكتلاو مضلاة معلا او حاارشتاوع قلاية معطل هذ هك ىلء لاق ةو

 اق شاعرنكلاو هو بكل ىدرناك اذا ةسمعطلاثيبخو مهلا بطن الفلا

 نالفدسعوأ لكألا ىف لاح ىذه معطل تزال لأ عر ا نلتشسلو لكألا

 ىو لكألا ف ةريسلا ةمطلا و ماعطلا ىلا ةوعدلاهِمعطا او سكتش هرم أو ةمعطلا م

 ماعط ف ةريسسل يكن وتبالو ةريسلا ىأ ةمعطلا ثييفنهلا قايعللا ىحو بكل اشيأ

 الخال للاي ب الن ادناع نما ذلة ٌثيرخ الفوم بالخل يغالو
- 

 حر و اىئدومعطاقمامالا م :كمهطتءااذاثيدطا قو همعظبنأ 1 امارحوأ

 هلع



 ا و

 || ماعطلااهيشتل يثقل باننموهو . هوُدَقلو +_ءلعاودفاف ككفتساو ةالابصلا ءارقيف هتلع
 -5 <و

 : تيلطىأثردس لا هَُمَعْطساف مهلوق 5ه-ُمدو مات لإ بخذتا ارا نوُلخ ديم هناك

 هوم 2 ع

 نينثالا كي حاولا ماعط ث ودل ىفدروامامأو هند ل- ب عطيع :ةيذينأو ا

 : لك ,ةعبرالاثوقنزلالا عشر نينثالا توقد حاولا عش ينعي ةعيرالا ىف كك 3000

ناق مهددع لمتد .لكلعأ لعزل نأ تصدم اهجتنم مق هللا ىذررع لوق
 ْ لحل 

 ا ل>حرو ةكص الا هرياقالوردانة م ةسهاو لكألا ا هنو فصن ىلع د[ مال

 عد ,

 ءاهرب غب ماعطمةأرهار دار كسسم ريو سانا مي ماعم جرو قوز مل مطيمم

00 
 كلذنوك, امه ا اوكر هناو الجش للك مطور مط لاشي قو .دويام فلاي مطلاو

 3 لس ني مص

 : لانا ل زمتلا فو همعْط د جوف قامو امد معو موعط عجباو بارشلاو ماعطلا ىف

 0ك 29

 ا مامنل نال مط لاب ثيل مى ىمهلاف همطَيل ن هوو سالف هْئمَبرَش ٍنفرونب مكملبم

 هطول نيكس

 زاج قولا ع 2 ١ زاوهقاذاذا هين علوم تا هيفمدقتلكأ || اذا ماو

 ْ ندو نعم هاو اوما مسا+ تارشلاو لكوبإ لملم ماعطل او برعشي ولكي

 0 « أمه انو هع ءاملا تاو لح هقول نا 3 مسيل أدع

 و مهاد كروم عدا ىا ارعالانادشنأ امدكرو 35 ةناكوّذدَمَر الام
 امانا اكفان 0 3 ٌراسنلاب اع 00

 ماسالا املا مطتالد ا ل
- 

 8 د82 |(, 2 - 254 2 6

الو بات ةرتال ماكنلا نايل كا ذو اهي هبعطتال هن عع هلوقي
 ةربر» أ ثدد_>ءهذمو همطول

 مةيومو همر

 ا لاق ةقكذع أما مطل ئلافر هينا ىأ همت الخلا ا َندرواذا بالكاف

 قد هانعم ىرب نبا لاق 5 ا كا ووتمام ىتح نأ مهلوق كر هوذا

 و سلا نع م عدا فا ع |١ كلذ ءديهوأق دا هلاقمف 0 1 ماد ةلاعت هلك ىلا د ءديهناكم اعطلا

 1 هناو ماعلا نس انالفا لاقي دانناسألما بشن دارنا فلو خل

 001 6 ةروم د - 5

 ل ملاىفو ءاق مطذخأ م ا ا اعط عطب أفسد ]| ءاقلا مط 5 0 5 د[ 5 اعلا

 ريغتد اوصل فما داموهوايط ومس اًمسااىّدَحاىذلا وهو مم لاقي متاحوبأ
2 

 ةربهشلا تصطاد عاقل ىف ممن روس وا ناي ارا الو

 مد ها 2

 ا لاش ورم كاتكرت ايلا فال اهنطت دس عناب 2كم ر دا كلتا لع



 قمداشنا باوصو هلوق

 هل هكتلا ةرامعؤللا اهدوع

 ناناهدو_ءىف ةباورلاو

 نانوكيالمّيوةَدلاو فطعلا
 نمهدذخأ دقوزمملا ف

 ىذاتبااو سرا نبا باك

 ىععم ها ةمرلا

 #0 0 هَ 3 , د وذ : 41 5, 1 2 57 8

 نعىمنثددحلافو هرم لكويىذلارماارهشلا نمىأ اذا ممطملا ا
 - هد د<وه و 2270 ه ب هو و معو ه- هو -

 تاذتراصى5تكردأ اذاد هرغلا تعط أو ت درا ذا ةرهشلا تمعط لاقي 6 عن
 . همم هو مهو

 لاجدلا ثيدحفو تكرذأ اذاالا لك ٌوئالو لك زن أع ظ) ىد> ىو رواس م 0

 0-0 هديب ثهزع هم

 ماا اةبرخ ونة نباشب دح قو رفا للاكل الهنا ند ن ع قوريسخأ

 - و معلا

 اذااماعذا ا داس مطل هلع ديد تامل الىوربو اهلمطالىأ

 قه ع هه مع 5.2 م5

 رك ذلا ماما لاةيو لصولا لبق 3و هر ا هرععن 1

 0 اا هان ملا

 1 أ ا
 تان رس 4س هربا

 دير دعا اصأ ناو 3 0

 لا لتفاو 27 ملا َتْذَحأ 7 مه اهاراصئثرسسلا تما وةعاببلا ومعاطتلاو» 1

 اذانالفةمعطع ها .زوأ لاق مدع اًةمعطملاو درطلا نمدر 31 و بفاطلا نويجاطا

 مجللاطلا سطع ىلا بل دمْلاو لاتقلا وقنا دنعالاامنولوت 5 الرعي مل خأ

 دمر ءلاتبسلا مت لا سواهم 5
 و هر 5 و

 00 ةمطمت أب ملا نملاسمشلا ىفو

 د وم

 عضوم قع فطءاهدوعف ةداشتاب ةاوموراتينضلا ةوفايو عوكل دير ءءادك

 اهحاصولأ مالو مسكودار ءالا نبا ءامدونيلا خطبتا وم اسوئيتيسلا

 00 و 22 هر ىو 2

 ديصلا مطمو ديال مطمثالفلاقي و اتا هلا 7 وديصل ا هيداصيهمظمسوةودبصلا

 سدقلاى صا لوقهنموهنماكوز هناك اذا

 هم د و

 هربك ىلع بسك هر « هل الم
 لوز وعد

 بيحند#دشنأو د ةيحقيلا لل رعديصلا ماطمو د# ةمرأ اوذلافو

- 

4 
 نراها انك 8م هم

 كارربغن هةيمرتنرو #2 ىِلكَاصح ترص أ هلَناةذ

1 
 0000 هنالك 9

0 0 200 

 و سد دم س



 63 (عطااب ميلاف رح + ءاطلا لصف

 هرش 0 ع
 ' ليفت متراللبانعلا# 0 1 0 قلنا معاي 1 نأ لاقي وانيشناو نوع ىأ

 ا :الا نم مماطملاو مسدس مال ُيَدَابال ىءاطلا

 ص و شو ه4

 ص "نسا ماير ادت لشاب اي الوكدالا ايدك ىلا ىشلبقو هذه“ نم ممصتلا

 - و 0 ه 2 رسدمو ه5 هء59

 د هلع 5 تالا 23 مكمانع عطب نالوكوك 0و باعت 1

 22721 وهو بوو وس 5و
 ٌءاشو هع .هتومتعىأ هموعطوا ذه ثَعّتلْلاَع 0 ه«بفن عدلا عطدخوموءطزمو

 3 2 7 6 9 سا 0 25-0

 ميعطو موعكروربارذلا لاو“ 0 !اكلذكو َومدشْلا ضعبا هيف ميعطو موعط

 سر )و ع

 لقولفاحي سرا مْطَتْسمو 000 اقلاع ةنيعسلاوَنعلا نيب تناكاذا

 ذهو وءمد مه

 م همس ورأس را نمسح ىمعدالا لاق هلذأ فا اراطأ ىلا نست تحتم

 ا 0 2 ما رد

 | اذاس ثلا يصطَتساَو هعطو ىذق هديعتمعط و هيلع ت ردك ى أهيل تمل قبة ردا

 - هم هس

 ةد.بعو أ دشن وهب عا

 ده م وضص - 2 ه9 <+22---2

 ست قربها ذإح وبس دع ا طر كر

0 

 ىخ6ىل اوان مل اوناب قتلا نامل ناعب مالا مهر اطّلكل جرن منام

 ٍَ .َ ه7 2

 مهطموة_ةعطو ةمعطو ةمعطو اه ريطلا فسأل ايوا ةسمدعتملا ةظرلعلا عمال .صالا

 ىلا ارعالا نا دشناو هام هن

 مةقدوء مى ”<دضص

 مانَعلا بش نا الامام وف كسك

« 

 ذلك اين كف الاورك ذللةاغشد حاولا عامودا ماقطلا (مفط)

 دن مهداغوأ او سان ا لارا مهو قاتم فر هءالو لد هم قالو ماو

- . 

 مافن وعول النا الو ياَدك بيب 1ك اذا نما رعلاولأ

 0 ثلالاكم ومع باو اولا مالا ن مَةماَعطاذه لاقي واول ذى عمباودحاول

 و هم 0و

 مفاد مانع هاك 5 أل عش توه
 2 ه-

 ركع لوقو ماخطلا عسب حلاوذل ها ل لوا اللوق" برعلا تععبو ىرهزالا لاف

 ا ثاك اهماغلا نك لذو قد رملا شاب تان نموها مالحآلا ماغي قارعلا لل هنعدتتا ىشير

 ل ةءال 2. انعم الحالات ومالحالا ٌقاعضايلاق هن "اك موقصإ نأزادسا [ةرعض

 0 رم 3 لعوب أ دشن ًاريثكهلدمو مهلا ذرأو ساننل ادانفأ مل .ةودفرعمالو هل

 ا ا ع 0 هدا.ءوع2 جد 2 2
 قذرملاةداحو أقره اش قد لاق هناك اهةصي نار اكس  اداح اع قد شالا ناك ااذأ 2 ىذرملا



 (مهط) مملا فرح «.ءاطلازصق 58

 ىلا هو ةريطا ع ذلابةلطلا 0 و 130م .بفيوجت لجغلا قمنا رهو لك الذكو

 ' الباع نيل -

 قو ليلملاوةزيدلاو كلل زين ناخبا .قلاامأف اهسفنت ةر ا 201 مارسيل |ساننلاا يمس

 -هِ 75 ليلي 4 22

 زخم قرعدقو تس ى باحصاللط حام ا الو يلعن اقدم لا نءثيدالا

 نع "لمكتلا ىف داز 9
 هسمقد ال5 و بدها

 0 ةسوغطوة هوغط

 د اكرخ متطأ اوةءاندو

 لاهو يل قبر !ططداواهدعيرام 1 : اوراق نات مح قل اقف ئزاتفرانلا 0 متطقلا او ردكجحإااءاملاو

 ديمو تك ها لداعفلا
 فكما ةييراضلاما لبو زل دم لاا هو ا ا ا اريثالا نبا

 هلي.ح ْ نعٌقرعلا| طو اهل اهل 1اس اي انا ةراجو تسسلم

 و وو ع« وسو سممؤ ف 2 هس
 ءاسنلا رخلاب نهال * تاررطق انتاج لطت

 مدا هم

 دانقطومْلطلنودنابرسعلاُد .ومانعع وهو نها اورلا قرو مشملاوريثالا نبا لاق

 م وس 3-6

 رعمدتل :اوناكمر وهولاق ربوغ
 هاه

 داّقلا طوس هوذا 95 مراد تاك

 وسار ا و 0 و 4 ف ا كالت متائسآلاحسو [طلاو خادم لاب ِه كا الاول ةيرطلاو

 مخ ميا 1 اَنْ بالا ليلا 8-5 (مهط) عنزي هلع 5 لعأ

 87-8! مد ىو [ نيا 250 اوال

 ركبت مكاو 0 مكاو دادش تامنكطمو #0 لمالام هَل اى :رهوملا
 ه5  سع؟ 03

 مانلطلاو قالا, مظعلام مودلطلاو ملم ئاذكو ملفت -ةماكأ م مك وم خرطادهلا ىعدالا

 00 الاٌلمغلا

 ك2 ه2

 اهمانلطوأ رولا فاحواهتم ف هنطق تنع ًناٌوئاود

 ىهدشن ًارهقلا فاحو هلوق
 راه ىف داق ف لدكتا

 ىتوئابو ماا ءارلاب

 معتم ها ىائلابز ه ق
 ىىذلا ماعنلا ض هلوق
 هلوقو قولالا ضي توقان

 قرابالابوهمفىذلا تناذملارو

 موتك وردك

 اقيابتلا يذلا هرج اتع يتاح بت رو ”لهوملا اره لوي ناك هنأ باه مد 0 -9

 ليشمنبا لاعداو م-اليقو 5 ا ةمعلاءاطلاروهل.اذنالاقو ةلمهملا“ ءاذساو هلو ًاريدك,ماحلط

 موكم مانْططن متانا :اذالبو 23 0 كك توودوةروللا لش

 0 رع 000 تؤم وش 0 طل

 تخول ورا 52 ع ( ضل

 مكمالك مسن ضو 1 للم قل يوفي قو هدام م عقلا م

 ريك اذاءاملامطو ماظعاذا ءشلا مط مدل صو تورلا ماس همس ءاكب فاعتالو عارتال ىأ

 طو

1 



 15 يا ل ا سطل مما فرح 3-0 ءاطأا لصق

 رز بس تت

 ءاح و هايس لكلا لع هان 00 نال مطو اهاؤشام ٍناكئءيهادلأةّماكلاوماطوهو

- 5 

 نحارللئربنادشنو اها اوسوا مقداذا نالكل 1ةيكرمطليسلا

 ه9 8-02 - هه 1067

 مرددسل دع 0 مريطلاو تود

 لبق نمو ءالعكأتى ل طفل متلاءاسو ع طد تاو طلو يس ىذلاءئثلا لاو

 افلا تا هلوقفءار ناالافو ةماطةما يلا تيه نمو ٌةماطغو لك قو

 لك لعمطت ىلادصصلا وهال حاجزا لاقط م :اكةقامعلا ىهلاق

 وهام ؤرال ظمأ ا نءامقياّةلاوركب ىأثيدحفو ؟ ١

 و ” 5ع

 هائلا نم هيو ى.ءام لدقوتاملا ما ملا ملام رديه داهقؤوالاةيهادُ 0 ظعا

 بطرلا ىأ[راو ملا لبق ىرئلاو ل. فو ةنمُ انامل قير راو مطل لبقوءوخو

 اهمطب رثدلا مط طوس مط بارع كانت كوش م 20 0 هوتارتلا اولا و

 0 هدللا ف عو بالي تاروت 55 ارعالا نبا نءاهمطي و

 زكى مطرد ؟ آن اح ىأ اره وم وكلا 0 2200 ار تر نأ

 هناَنالسثيدح فو. َُصْأَتْساورَيْأهَرَع مطدقو َحَرَتةفيَرُح ثيدح فوولثموطتساو

 اذار ضل سو ا ال الا ثي دخلا ىفو سأرلا م مومْطَم ىو

 ءاطلات هس 8 رعلاوه هلام 5 1 لا ورصلا ملا لمقو انومْطَ مُهْطدَ ند لع عفو

 اذار هرللاعايثا مها اا ركك القفاز ريثكلا لامك وطلاب اجلاسقي و مرلا عم ودل

 امها فرعن) اولاعتريثكسلا ألا ىاهانأ انامل املا مههاج مصالا هوه معلا اود

 لل ملا هلا عامنا لاق هم . أن ءىلك- 1١ نءاىو دول رلاو حذلاعاج كلذكولاق

 جالا بلاطو ات 2 ل اااودارأ بتات منضرالا اروظ عامر رلاو هيفام لع

 لاو 0 30 وملتعلا لئمايلان ناك امم .رلاوريثكلا“ املا ماو يلقلاوريثكلاباج انعم رلاو

 سمدملا هي فصوب امركم أو الكلا ن كل ذا مرئاهنالامر ضرالا تيت ى ا

 و ص هو
 - هه

 ةمطلاو مهعمك ىف ةىأموقلا ةَمْط ىهتيقالا.ةيوموطدوو معاج شان ااةَمطو سنكلا م لخااو

 - 22 2 و2 3 سم هم زو 5

 يعد ردن أوفا عمط معيد مط لاو لا طر دع اةمللطلاو ةراساو ل ل دقفلا

 مه898 م تو

 1 مطيربعبلا مط ىىهالا ناك ادي هذ ليقو ضرالا ه->و ىلع

 النير لاقو

 رسكب سكلاطااوهلوق
 ةنكاسة د ومءاءااوامياوأ

 سدكيو مطي ىذا بارتلاىأ

 ةيتلاةانةملابىأ سيكلا
 فر.هعتو_ءاودس_ستزو

 اة ها هحرشرطلاو



 (مهط) مها فرح 5 ءاطلا لق وع
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 طابو قفرلاو روما 5 ا 1 5 ملا كر ماهرَوَح

 مط وهو هَواضموهو ايمط يسم ةمطيل جرا اوتليل لأى ءاملاوناههحودل انو-لاق

 الل ردا ب اسلوب كلا مطب وحراس .رفلا ميلا 1 م

 5 ءرقف صر مهخلا وألف م مطدا داوملا سر رشا لابو ةعب رس

 هئالشاو أرح لاب هرم هدا هئاقترا ىلا نا كاكملطلاو 3 هئار ءىع ِشِرِنمّوَصَأ

 ُيوَعوريسرغلا لاقي اكرصلا مهمة نوكين ًازو جو مودع ميما اًمطءاهستوكيدأ اروياولاق
 ىدعرعشف ابازكبلس مدعو مركوم وعالخأسانلا مط ورثكلا علا ماو 8-7

 1١ 1و3 ءاقسلا لاو هدب َتح بابن مود مأرم ثلا ىردالهديسنب الاف يمنا ةهنانا#

 ممطلاح راقلا ودعك ل لالكلادعب 5 يعامل ىلع ا :

 3 دعس العذل ذإا ال اوهام لاو طاش ءطمطااو مطمطلا وُدمدعلا ةَمطمْطلاَو

 | « رعاشلا]وقهئثمو عملا ير ةسلاذاكإ 1 اممط ا

 شيرتةفصقو اضن را ىثو ةيئامطمطو هي ةيمطمط أ الاو امم اسكر

 ىو ؟- 55

 5-2 علاش مدل مالكب ةركسمملا ظافلالا ع نمهيفالريج ملكت ريج ةيناهطمط مهف

 ور لاش ارراغسصٌتاذآ آ اهل ثاصلآ نمد رمش مط اوهمالك ىفمطمطدقو

 ع روقو اطلاق عيساذا م طم ٍدارعالا نبا ةربكحلا ارانلا ماطمطلاو نْلاةمحاشس

 ىئآهنأو ىل لاك ةيستإا ارقبلاطابأ عفن لههل ل دق لسو هيلع هللا لصىنلا ناثد دافور حلا

 انههدراعتسا هطسوردلا ماطمطو راذلا طّسو ف ىأ ماطدطلا ف ذ تاكل ىالولور رن نججاضمت

 لاسة:ديزوأ نيكل عينا ليلخااناوهعت تصضلا ادريس راعتسا ثيحرات 1 مظل

 ىئايرلا ىف بيذهتلا هر عدس و هتمطف عمري ,هعددب ؛ًارباداديتسا الا كفل آر َتداذا

 يدل ومولد كن ملام م !بارتوأ

 م

 ه6 دج نف مور و .- -

 فانلاامناد اق مطامطدوس د ا خر ا

 ةرتنع لوق ا يو
 ه ممول دم ع وو

 مطمطم ءالذماه قرح 5 تو امماعنلا ضاق اوت

 قم افسح اهنابكوم لرتاسلل د ادن نيو فل ةوكيالا باسل 3 منعلاننوكيلاسةف

 نام لكن مباصَسلاهلا عمتصفءامسلا عسب نماناك اهيفدُمرلا ٌتْوَص عمق" مسلا طو



 عدم (مهط) مملا فرح 3 ءاطلا لص

 هه و هس دس فوم 3 2

 ل-بةمنبالوةفورعوب لانو دع دعرلا توصمطماطلا م مالاو ئئاصسلا كلت ٌةيئاَملا قرطاف
 ه هو

 يطأ انتل هيقاح 5 اس انه ىلعَتنا ةقان فصد

 ه5 ه5 س

 اهل هارد ةظمشأمم ِماَط لاقو 7 او اتادعتسل ادار رسام سات ن5
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 ٌتوصفُمْطلا ار ءالاثا ثدللاهلههأ 4 9 عرش ىايسلا قي باطلا

 عران وهفنندح ىلع هند ماتا تحال طاوس ان ٠ نمل (مهلط) برلطادوغا

 ىأ مس وعارك نعهسحبولا مريع ومهم ل جرو مو مرة لاسجلا
 0 هر 27ه و ىو 2ك
 ماسلا هيلع لم كو شح افاٌنينسل موتا ل ةودضهحولاز معتسملا مهطاباور ودم عهتجم

 نألة< وههديسسن الاف ما بالو, نكي لاق هيلعهتا ىلصدتلاًلوسراندبسَس

 هيل نون تيمنا نجوما هيلا كل ىأ حاصلا ىفوةثالثلاهو فلارسعي

 تااتفدس قت همها لاةكشم دا اذهىمْاريسفتن ع سابعا 2 لّدسىرهزالا

 دقن نعسلا حاشا نيمسلا مهمل ةفئاط تاو هت د ىلعُو : حنو ىذلاو هةفئاط

 سديم لداادحت وتلف لا عل دالاك نمو نعول ؟0هلوقف قلل
 ودم سا وب هل 80-

 ىنلا مص د_ةفم حصل ريهطتلا لاكن :.مامأو لاق نباتا ىأ لفتت و لف هبعتم هنأب

 يساء ناك لا ةفديلع مقل ناو لع يا 6 ما هن اكسف

 وهو مسلط هلا ل_ىقو ن عدلا ش «كاسشلا ليقو هحولازع دل اوه مهطاابن 31 ,لرثالا نبا لاق

 لاقو وهسانلاى أئأدحاو ىنعجوه ات ىراسابلا د ادضالا نم

 كلذك ناك اذا مهاتمهحوو دا لالا "رءرواجت تأنوللا ةماااو لاجمل ديعسولأ

 ةمرلا ىذلوةفراذتلا موت اوديع_سوتأ لاق

 هدم ساق مو سمس همام همم

 ميول تس مَا 35 اهلا رع ثم ىلاكأت

 5 ىج- ه2 سمره دس

 ليلا و 5 وبن اانغ طنا لاقياذه نمو لاق راقت يبا دع ويست

 كس“ .يرىأانماعطن عمون كلاملاقي هنمو سلا 5 ا ردا امنا ةمهطملا

 لا و بسلا ميركلا لج رلادارأ + مالا عاطل فثأم طخأ 5 ماو لوو

 ليطلوقفف لهايلا

 بولا ىلا ناسرتس كل بج 1 مك لكاارانفو
 نامهطو هبهرك نذر ثيل ريدا 1 ا 0 يلا ةعانلا# يطل لاك

 (رمشع سماخ برعلا ناسأ 7-5 مغ(



 ةارعأ تل كلا قذاَر

 "لاق حرفك ىأةمهط
 || سوماقلا فوة موهح ولا م1

 يحد ها

 (لظ) ملف رح «*+ ءاطلاو ءاطلال صف 55

 ءاسنخلا تاق نمل ملام و( مول ) م لعأهتل اول جرم ل
 مد و ساس

 وللاسف ماكو 2 كيتو هداك نأ

 نس ام لاقد هل َياهَط ههطورخلا ىلعهللاهماط 6 مط اًضب ريق هبث ملا اَذَدَرم :رمسفدقو ْ

 نوعا لاعب ةعمّشلا املا ةلبحلا ىهوناصلاة نمو هلَجج ى أنسي طو هنا هماطام

 مسن ”ةالناط نون ند ليا لو الو لافديز أن عبرا هاك سوسن ىأهئايط
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 ءانمط 0 0

 دقو هما ظوامماتدقو بألا ىفةغل فلل مالا مأظ ةمهعملا» الفلا تصف

 ةههصود 7و 2 ) 0( 4 8

 هستململو هالوص سس دم انمخأوهح قوة ةأ حا تن َتْحَوْرباذا ىمعاظو“ هيءاظم يبا

 ةعضومريغف نا عُضو 000 بطلا ل دمةسلكاو مالكلا م لا ىرهوشلا هيأليك

 هعطوموهخقمسّتلا عضوام ىأ انام ىمصالا لاق ماتا دايأههشْْنمبَّشلا ف برعلا لاثم نمو

 هتعاوأد عيل ىأ واطي لذ - رطلا اوم لزب اثيدحف 1 مدخلا ا رملثلاف 7

 ايه الاجر ور كباب كا ةكسمأ تيدسح هنمو هنالك اوت

 ص وانا اننةعوض ولا ثي حسه. هود 2 وات و رول ملا لصاو هنعالد كي مىأدالظ

 | ايصم لع ُرّثلاِب دأب أتوسل هس بدالاءاسأ و ءأظوءاسأد قف

 نبالاق طم ملاعا اوني اواونمأ نيذلازيزعلا لب , زثتلاق و هوضولا ف تاركا دا دب تاوثلا

 َنانسودوه باو حن مناور نامي اوُل سل لضأعاسجو نابع

 ملال برعلاو انك نعل او مظل الر دلا نال جوزعهقلا لوقهيفاوأَ و

 | 0اب عالع أ ٌلرشلاَذ الجو زعهلوقو هنءر ا ازكع

 لهجه م كلذف رغد, ؟اذافهلثب /رش هع َر زرلا تيما ياو

 مادمموعب ميال ل و 0 اموال ظو اهل هلظ لادا اهيرريسغا هلا

 ئدسالا ميال ظوهو ردصمل

 / مواطلا لح راهم ماو * ىمنبا ف كلو هاذا

هلظْيالدارأةرذ َلاْممالهقانالبوزعةوقو
 قطب ادنالئ لعق م ىلا ءادعو ةردَلاعْمم

 اوَعف لجو زعةلوقوةرالا لاقثك,اريةانلظ ىأرد ملا عضوم ققرذلاقثم نوكيدقو مكس

 هاا هلو شح هلو مسالا مطلاوا جبار ىعمىهنالءانلاءءادعو مهتءاسىتلا تان الان ىأاهب

 لاق



 ىلإ (ملظ) ١ ميلا فرح « ءالقلالصف

 ار ٌروماعجبوأ اص اأو 3 مومو اود فصلا قوق معو فاض زوالا

 هيلاغوه ىذلا هّللاءَدي ىو 5 كيكو ادححم كامو لافو

 دشلا اوكار ءالانبا» اكس هسفأ عراك لج رام هل نماَكَس نمل و

 لبا 0 ُتْيَعاذِإ 200 لت يضعاذاثآك

 نمإلتلا يدنا نمد امنا كلذ فنك ى رد الولاك ىلا ارعالانياٌلوقاذههد سئ الاك

 مطتلاو اراب ااا م و ل ا

 بدمو] هس هوس

 نالف ىو لالا ربك أ ىأ 535 ماش رك ِقاورع 7-5 عاج |١ لوقهنمو ماطنا اهيأ

 ىدعملا لوقهدهاش ىربن لاقى لام ل ىأ

 ني هو و و شاسع وو 9 مووس

 متملا طيعألا طرة #2 هنووعكو مصالا خرلار عشدامو

 جما والا عفر مر ليومنا لاندلاق

 انكم 3 امانا د مكسعو 6 س اردو و ومم 9و9 هس دود هد م
0 

 هيلع ةهناعاوه- 11 نم مدن آى أاماظت ب اقف نال .-مكاخسا ىلا نالت لاقي ونيل اظىأ

 هةيعدش ًادنأىلا ارعالا نأ ع 5 ءتنلعت

 ة8سسس) هس< هو م

 ماقتل ل دكت ى لآ 5 لمَن دوملاٌتاَََناذا

 دقفسانلا ىلعراغأ اذا هنالانلطَ ملطلا ل -روصتمو لاك 1 ج- سائلا كعراع أ ىلاك

 ىلعتلار باخد ًاولاق مهل

 ساعإلا مهما م سي ب ه9 08ه

 رملة اعني 3 هتييجا: عقد مام# نب وراتو

 0 0 [ظاملاقي مهقوُمْح وتلا لعن وعنا لاو مال وكبر يروصن مولألاق

 | 2065 ًاوىلظأ اهسح اضالوقد اب بارع تعمم حرا لاق كا د [ظلا ليقو كي

 تل لاول لصوص أَلا دال ىأ قالَ

 هم وه يءو م

 مط اهيا لاَ 2 0 دادْوال" ا

 ناكر نيل نا كتوم فورا
 )وه هول و 5: 0 3

 ايت ساوابن ىووتو 2ع ماب تلو يت تس

 راس <

 همالظتدرأو كنيس يقتلك امك بويل ةدملا ىهو 2 امدمالظلاو

2 

 مالا نرش عهاَسو 3 الدباصأ توم كولو لاك هلظ ىاهشكاظمو

 1٠.1175 1 قل رج 96 1 كا خس 117 ع 6 حاج 2غ 25517 52:17> 15 25-1 نق جو وص سشطس لا



 (لظ) ميلا فرح 4# ءاطلازصف 0

 مئاةماللابذ ذولا كنمذخأ امم اوهو لاظاادسنع هبة بلاومالشلاو |

 0 ا ساونا لاق لاظلا د اهلا كجاظم
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 تغدأمااطاتلا تبلف رَتلتا ل هأ اولاعتفا اوهو زم عانتمالا ىلعرداتوهو هس هس نت بيطيلاظلا

 جريل كرب دشنأوا ينءاا

 لادم ندع اجا * 5 ايامك ذا بتل بَ

 هول اك 0 رأت عال 3 00 مكعبات موقلالاظاو

 ”قتنأ  ةظامحا اركان لاف هما ذام اعط ثاكت حا ارك اىباللرل لاه 10

 هسءزهم هل مم سدع وه 1 فع نووزا ةطماؤ ا ميتا سوو
 مظم ءوبلاو تان ىلا لاك م ماب عشلا ناانروزئالأ 2 ملسىد ىلع ايت تلاق

 9و

 هيف مول ىتعتجالةنأ تي ًارولاك لةموهواعَحىأإظمويلاو هلوق ىعم نزلو ةد م هءاد اًرهغلا لاق

 لوقءاراؤلاك انيقياقحْمم مولا اوقف لوقب ىارعالا نبا ناكوروصن وألا عم لع

 اهببشن ظافلأ برعالو نيهلا ماقمههقياة د ىأم رحال فلاق نملوةب هيبشوهو لاف ل_ضنملا

 رقم راهك أتت !ل>وزع هلو ةوكاذُلَْث الجو كلذ لعفأال ضع يركع

 و 5<

 نو ممسشناواك نكلوانو امو ل وزع اوقىءارغا!لاقو أشدنم صفت ى أمهم

 1 ىلا توا ءكلاذنلش ثتلا ةظلاو مههسغنأ | اوصقت نكلواداعفاعأشانوصةاملاق
 تاو عا” ه2 2 8 "ه8 تدحأ

 اهازعملاطتاضرانذحوو اهازعم تاو عجاس لالوقهممو تدصحأو تنمءام تعطانت

 701 س82 ىلع 539 3

 لاقدر لبق نمي مدلول حبلا طاش ِثنلاَنم هانت ىأ

 ه8. # ةرسص

 ميلا دك «لا ىلع ط < لهو 5 0 |!تءإظ ثا 5

 باعث دشنأو بوح“ اقر اكو الشاف 3

 رول مف دسأ ١ عه مع < 2

 اجسام ربد عيل

 زوم

 باعت هدشن أ ىذلا تباادشن و توريث أ لسكءانأ مهم .تيناهمسألا

 بْنِ ىلظ فو هد شنت برعلا تعمما ذك ىر هزال الاف د ا -افىف 1000 17 2*

 مول ءانفللمو لاء نمعا اولاكو يالا مهاَقسس موق َظو لمعامل و مس لالالا
 2 س7

 هديز حره ن1 لسيقداقساذاه ةاَقسُالةَركسلوقنبرعلا بيذمتلا امجد ءاقسلل



 ع4 (ملظ) مملا فرح *« ءاظلالدف

 8و و هت 9-كٍص .- 8 سلثو- ع ا قوص 2

 تاط لاك ؛ولاق ةيلطلاو مولطا او قبو رلا غارب نأ ل بقءاقسلا نبا برش اذا دسعو أ لاثو ظ
 8و2

 تملط رممع ىلأ نغفر ا! !انهاب !ىورا ذكهروصن وألا هكاردا ل 3ناللا مهاقساذا موقلا

 تارك الاه اهم ينبدحأ سابعلا كأو و مهأا كأن نعىرذنملاىو دوم-هووهوموقلا

 تلانوح ؟عقلا نا لاقو هنديزحارخاودكاردا لق هنيَعسو أعبر َهاذا الا تت ءاَقسلا
7 

 و -مء؟و مه

 ل لات . ءارقلا ل خايف ل نيالا ماظملاو 000 لو

 همي ًاولاك كلذ لبق هةلبألو الاسف هلا . نكيرلاضوم نسال َعلاذاىداول

 2 ووو
 قرم هيىد داولاف قد اي ع « هعتم مافظعلطي داك الرس

0 00 
200 

 م ل بارتي متبل لوس ل ام

 و ه2 6
 اذا صول اتا لا ضيودت شو تسد مبا أ هكا و اوطوعفهن ربقأمب

 وى -

 لوقهخدو هعضوهريغفف ىذا عض وراقلا لص اولاك ضايالاه يف هعت العضو مىفنلع

 را رح 3

 0 نوماس تر « !هيتاكورادف“ آف *الاداع لبةمنا

 1 ه - 2-2

 لكو 0 ضو 1 او نعترف ةقانلا تلو يعد ل ل

 اذانان الار راجل معو ربان ومال ليه وم نبا تعب ك0 هنلظ د مفهناوأن 2 هدلَعأام

 د د ورعولأ د شنو انا ابو هف تجحدقوا هماك

 و وسو ه2 سودو

 ليمدو ةلوص هيفوءانا 533 5 نحر ع اقاقعْسأ

 فيلا وَلا عضومو غوار نوه ليقو تلد في كنك لواهرف- ضرالا لانو

 8 500 1 2-2 2-5 0 .٠

 ردح عضوموغف هد عضم ليال
 ميلا هش َيماوَح * بورد منسقا ١

00-0 
 سة ةهد مو

 ةردب وعالدشنأو د عضوميغفاهقدتحاذاسرالا سل راو مولطملا عض وملا ىأ

 علا ديعباهب فاطنل امص 0 هيما مرت

 باى ىلهابلا لاتوتما الا معاق زينك لش ولا لقال يلد دل نس

 رودنمولأل اه يساوي 1 50000 1 قو راإلذاة أتم صو

 ةهمص و وو-

 تاير الار ع ارسالاذاحالاو باكر رالهيفكرال و اوتيل بسكن موا



 (لط) مملا فرح « ءاطلا لصق عب

 و ةمسوءوب

 كشذ اوى اذهلا لطرق سبا ىعسو ملا بارتلا كلوت د8 ةحملا

 اهيلَظايلعدودْيَم شلال 5 ةحائادع 00ج
0 

 9-2 سمعو 2

 َديصناَرَدحا أَوْ طاا عوإلطالاولاوأ يتلا: رف افا رك رشا ع

 زر + ه- لم وص

 الامل و ءدجالام هنمباطوأقوطوام قون تاك اذار و نمّسلاو هلظافروكو هذع

 ريهز لوق هب وسسدشل 1 ْس هش وهوا هذان

 و ةدع م . 0آ]آ 7 2

 لظيفانايحأ مظدو وع 5 هلت ةكليط عبد 0 اواو ه

 معي ىمدالا» ءاورورط لإ ىورب ولعت هد ةعوشو كفكلطلا محم طومريغف ل ىأ

 ريشز تسب دشنأو ملظلا لة جاى ] 0 تلا ىلا هتيسنا ذا ماتا الف رهوملا

 نءهبرعلا نم َتاَغتالئََ نَمّلَعَسْفا فو فاكس أطيق ىوري رو ماا وأ

 طال اوقيفءاطلا فءاطلا معدن نم مومو مطظال ]و ةمفاعنج-ءاظاا اوءاطلارهظي م ءاطع املا يل

 هيف عّجطضااامأو لاك لاا لوشيق دئازلا ىف لصالا مغدين أ هركب نم مهن دو تاخال ارثك وهو

 ديد ثنلاهْملَع عواطم زنا ىرهوملا ل ء+ىربْن بالاك امهعضوم نانو كح نانغل

 هم (طامأو لاك مقيفانا يأ لب و زيهز لاف اك فيفا هُمْ 0 امناو موا

 ىتعتيامناو داو لوعفمىلا ىَدعي محبو نا ماع اطاهعوا ”واطقديد كتل

 دود النول اوىلا.ءث هلوق هلدمو قبس عم لعالج < قح أطل ثمىفنيلوعشمللا

 0 فرات 3 0 مليت دقماظ ىأ اردصملا عَ ءقوماعتاو المتخذ وك تأ 1

 عسيلان ماعط ليد -وديلعمتل لصد يدش ذو اهعضاومريغ فءايسأ هيف

 ل.قوٌقوَرْلاو هرثالا نبا لاك نسرغلا ف ىورهلاهاكح ل >دي لولو هيلع هللا بص فرصناف |

 ئرتصعولا لاو "دما ذم ىرغتالا ركن ىورما!لاكولاه ةضفلاو بهذااندو ماوه
 5 ًالَماذاَرعَتلا طالع وظرْعل ع افلا ءامكلنقهَنم و نهد ة هوم هوه ولا نموه

 1 انالا ءاأ قتلوا كقإ رو وج كم ةيقرا عا سيلع

 الظةوءاض اهات ب ورع .*« هفرطبابيلا ىارلا لَتحااماذا
 قال ىهو رونلا باهذماللا مشيا يتلو 000 رار

 سول هفه»

 لاق «تانلثلا ىبدةيليع وأ بارا لاك تاتا ثوان عبو رونا

 ةسشاحانهتنأرو ءاتلاو فاالاءاوعجت ن وكما مناف ةلئاماق ماللا تاكله عج لام ئربئبا

 طخ



 علا (مظ) مملافرح ب ءاطلا لد

 سنا صااخُت بلاير تزو أ بيطلا لاك ليغ هجر عطا تلال ىظران دنس لظ

 لاقا<ةءضاوهو نيكدتلا تاو عفا تام 7 زو وتالشك تايينهس هجن ىف لاقي 1

 مضلا نمسح مهدنع خفلا نوكمف 5 عج 5 تفا|تاهممن فلا سامو

 د لاك كاد عمك مسا مالاتلاو لطم ىلا لاقيفاهيففص وامر تلظلا لالا

 00 َُ هو ضان او داوسلاو ف هرئاسطلت عمت الا ردضملا كر شى رد عملا و

 لاك اليل اامالظ هستنت الاقي ايمن تاويل لوألا لزق بدع تادالتو

 ءنظورئارلاح رطل لءلو ليللا دنع ىذماللا عمهترت ا وافرظالا لعتسيالهي ويس

 هنأ ىد دنعو بد رغوشو هدي الاقوال ليا ارعالا نبا كو ةلطلاةديدشامهانآك

 ٌدوسا لبللالطأو ءاَرَق نمر مناط كظو لاه دلما ىلع ليل كاك يللا عضوم ليلا عضو

 زيزعلا لي , تلا قو ءارغاانع يعجل أو رسسكلا, ليلا لو داشوهودأو مانو لطاماولاكو

 فاأريغ ل لط !ناتغاد_هةءارغلا لاق ةودمرو اهمال اكراواوماك يلع اذاو

 ضي.بلاثالثلا دعب هرمشلاىلايل ف ددسع ولأ لاق 8 ٌردلا املاك هربا وأ مما الثلاو
 هما

 وبأو ميولاوأكاقو ”الظوءاعرد[- ظااو ع َردلاَن مةد_-اولاولاه مطشالو عردُشالت

 سايقلاوهءالاقىذلا اذ_هو روصهوألاق ةظو5 0 رد [لتلاو ع ردا هبا اودربملا سانعلا

 ريسغ غلاها بي الرمل كابا ملايلث الل لاقي ىرهوملا ميعصلا

 ليزغتلا و مالظلا ف اواخدمولا] 1 ذا ةدحاودالاي <: ل تيقن سبق

 تكا ممههخجر نم ىأرونلا ىلا تابعا نم همه لجو زع هلوقو نوال ميسا ذافزيزعلا

 دشن رمتلا ديد مم مويو“ "نإ "هل ءاونيربغ م هدا صال ىلا
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 طي كلميم كل اكل, * اوان اوت مقا هب ويدس

 هو د

 ىنعملااذهىفمالطم موو مالم أ ىلاب ا مىردبال ل ظم أو

 مالم جاع ىذس موبف 33 غالدإ رم ثوخابَت وأ 0

 5 0و
 ْثدَس شاى ابكاو 05و ىتح مف موية سن هسق كَ ىذلا موملا ل وة:برعلاو

 لاه ل .الكراص تح هت

 ْبرْشَأَبك 1 مناك اذا 2 نعال نواعت لددسأ ىن
- 5 

 0 ١ . 2 ل ةء 6
 هترطخن نمذاودنلا ىلا برضا طمس داوسلاديدش لظمرعشو هدئادشرعلاتاهلظو



 (لظ)“ مم1فرح ه ءاظلالضف 5

 هةوه د

 لامدءْسبلاناطمو * لاقنلاك َلعْر تس لاك

 انعم أ اذاتيبلاانبلع الف اذتآ اويذهلا قو هركتامانععتو أ ثيبلانيلحبت كأم 8 و

 حارس اءاضأ نيمنءملاثوكم* ءاض كلذكو لاك اعقا او وامزال نوكي اال ا

 0 ةاوءاضأو "اضف ساسن 1 ارسلان أَضأو ءاضععساننلاءاضأوءاضاهسننب

 لا وتدزقلا مظل ءةو ع لك لأهم انعملِمقو مدلل طلت نحن نعي كن رمتلاب

 ا آن اذهل اولاف صخَتلا قد هت :ًارو[ظىذ ذأ تن موهب 1ع

 ةأان ذأ .تاىزهوملا 3 و وصلو لولا دك الو لاك ناهعو ةلدلب كلر
 را

 لما لاق نسبا وتس لاك قرا اة

 . مهلطظ فو. ت ضد اماذا د امش أس انلاَس ا ا كا دعا

 همس 2 0 2و

 لقو مويا موي قارغلا نا * لاَ اَمَسْمدَق ىأعارك نع ْولاوُتالدَمدَكو

 ىرع ىذلاءاملا ملظلاو يارا او هعضوهرتسغف يلا عضوانهه لطظل .ةوانلكم 2000

 قير يه *نمداوس هيفا لمي كح دنرذلاك قب رلان مالن والا ءاقص نم نان آلا 2 رهط و

 ريهز نب بعك لاف“ ءاندلاو

 لوم حارب كاك * وي هب و

 باص رلا ة ةيدَط علا: ءانع اما 7 ارم 0 ىلا رخ الالاقو

 ءامتوزغلاو 4 رسول يللا“ تانسألا نصا .ملاطلار لاك يلا ءانغ ىعلانوك تأ ل ة<لاك

 ةدشنم نسال ادد دا لاك و هوا هعيْري و نانْآلا ان ماعلا ىر هوما تاتلدآلا
 د
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 بصيرا فيستا يردك نصا ملا
22 

 هو ا

 رطل ”انرغتو * 00

 لاق موال عجل اراهضا- .ةدشونانسْآلا هلا ليقو

 اهوار قربلاك اهَلااش هت تكَصصاذا

 لاخر لا ىَأر رةنانسالا ىار تر ظأو

 انطوان اه ابانتَبورُع #* اال ل >ااماذا

 ريغ ف حذف ضرالأرت دهنالايو لقاتل انتو هلأ عمجارماعتلاز درك ذلا م ءاطقلاو

 عيه ذأ فسوتو رة تبدحفر دك وي الاماذنهَو لاك ديردنءأ د انين عضوم

 ميلظ



 فيت (ٌسع) مما فرح: نيعلاو ءاطلال صف
 يي يل يي ببي ببي ب بيبي يبيني

 دشنأو فا ارعالا نب نعتانر غلاومحراريطلا نمل ونام ناباظلا و ملغ
 هدو سدر ه<- 2-7

 قومرٍاقملا ماوحريطلاَن ماع م لكرطلا قانع هج

 سوماققلا ف مالطلاوهلوقأ ةقينحو دشن ىء تعرية يسع مالالاو ْ

 2 اسعاهأ ةمشع فسح ام 29

 ها لاوط

 دعا مي هااومالظاان ءايمع 5 الصا اوُساَضْوَرنْ ركارار رت عر

 وه مسالا لانلاتاومالاومةاارعيك اعد اوتار و ءنموف ار ءالانبا ا

 ِْ نبالاق عض 9 ًاوام الط تر «ءاهنخادرصت لصأ اة م ”ولاوط مياس ع هلربعش ل

 «-ه# ع 5 هده

 ةزحوو ١ ألاف ليج ما لظ أ ىرب
 2 ل

 ا أو كورت هيم نينو »* دس «عارجأل نامي

 5و

 : سرفمياتلاو عضومل- كر دام شوكو برعلانمفورد سبر لاك

 لوق هيفوىدسالا ب رشيد نب لاصق ٍ

 س هنأ مدد ٍ برأ د ا 00-2

 ا 0 َتارَح فك ىفةيعارم 5 01 نواز ل :

 : تا ءالا نا ع نء تلعن ىو را لايول ا ا عظام ى رف الا لاق( )
 : و7 »ه د١

 | ثيدحلا فو نك مها ا ل واح هديزح رع )ىذلانللا ند
 وو و ا هم و» س ادق

 ٍ قودُد-باعدف ةيموروأ ةينيطناط لوا عقيد أل اور .عنبهّللا دبعدنءاك لاق ظ

 ْ ريو لسا 6 ىلا داك لا و هيقرظت فانك حر راق لاك اا كاك مسهل ا

 ْ هللا ىلص هللا لور لا ةفةيمو 0 رو أ ةمليط: 0 نما قدس تلات ْ

 1 ثيدا |قاريسذم 2500 3 يطل مل لا نعي لأ شت لكردا رهان .دملو هيلع |

 | نوتعمعزو حاولا دنع تل وعلا (موظ ١) ثيدحلا اذهفالا همنا لولاق ٍْ

 : باطلا ابن ملدب هممنأ ْ

 ريثكتلا داما ءاضلاو روق | لية وقم ةقللا ياش سلو ماعلا )2 ق(نلسهلانيلا ل منال
 7 2 5 ' «ثلد سلط عل سو

 باهسك مكسناىف 0 1 دربلا ةديدش ةنسوف همز رك رحب سو لام حالا ىعلاوه

 اولا طي[ قل قو
 و 3 ى

 هاريثكمايعءاطعو مايع'أم

 < ءءد هك )9 2

 3 0 الأ نءمابعلا بدلا هو
 , مد وةداعا ع

 بارغنز و مذلاب هطمضو ا ىذلاو هو 0 6 بدو مع مدام طظءاأل>ر ا لاعد ا عمن مسعد قو إ

 لوك ها
 . 0 ١

 ا 3 لربنا مبلاو ”ةناسعز م هوفؤالائأرالوتيغاث ودل اويل 0

 6 مدا

 ظ فنك م معدوم ئىذلان ءاركتوا مَع ء (ممع ( م ب 2( مدع م ظملغلا ريثك اهلا

 (رشعسءاخبرعلا ناسل - مو)

 ءاثلا ثءلغتي مل ميغ هلوق

 ها سوماقلا ف اكةئلثملا

 مريم



 (مع) ميلا فرح ه. نيعلا لصف "4
 ماس و

 ئنلا لعف نع ديم قو انعم معلا قبامرثك أوىرشزالا لاق هيفىذملادعيهنع

 7 ا 2 »و

 * ىلعن معمو متاع قوم أر مودل منالاو أ معو أو ع د ءيذلا نعّمعو هدد رب

 ىَرقلاامّدالةلاقيو هرخ أى أه معو هيحاص مَع ًوءارق معدقو سن
 رعاشلا لان

 امومه ادلب * نزلا نام: ًارابإق

 زحارلا لاه تق 3 قولا كلذءاجاذاعتاع فيان اجلاقد و ىربنءا لاق

 انقاص ارم 05 امراكملا ديو العلا ري

 ذشنأو ثانى أ دجاح تما رش اةعأو كمجاحْح و انتر ائأ ندا و

 معمل للا ُهَنْمْطتْدَحَأ جلا امانا فرس ىرقلا ئاعَم هلوق

 الجر حد حامل ١لاقو

 اهنا ءالوطاطعل هم »* لكبار دعي ىم

 ًاموقوح جرعاشل باعثدشنأو

 هي <22 ب و 0 3 و هد2وو روم م

 مالا ماع اهب ”ًاواماركح .« مك نيع ااذوسأمكنعباغاذا

 ب اا

 اولا حاّشللا فِي هبىرشبو ه مسا عت نكرم

 ادب يةيالوهو ب علا دوْسَأ 4لاقي ىذلا لاا ذهم كنع بغيت ركن ووكن اللون

 ع كَ ذينولَغ اشي ةيداسملا له أن أهانعم متاوعلاحاقالا فيضلا هنىرش هلوقو

 كمر ناكف هيا لانس انضمت كم طاذاغا -«ىد موحاقا

 رونو حا سنركب 1 2 , ملا ىف ارعالا نبا لاك فايْضَألا ىرق ور
 سل #

 حام ل اني باحالىذلا اوما اذار ملاوّل بلا فيض كرب ىذلاو ا
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 ةبانطالا نوره لاكاضيأ"اطيالا معلا ىرينبا و فيضان ندسام 3

 هعمل تس الجاع د هتك اًدالجَو

 6-25 يك ال الو انا الة نال برو اطأالو لح ع ممءافهملعلجو

 مالعالا ىنعيهتأانمءافاذكعواذككالا ربر خا نع ير هر ىاطاسإ ف

 رعاشلالوقءذهاش ئربْننا لاك دارأو ىنءامةفرع عه هنءان اطن ”امىأ

 و - هم مغ 2

 م هيشخو ىلعلاجو * د اتت مهسلا ىضتر 9

 را

 اذكسرْعَنامأَسْن الد نصف ثيد لا ىفو تغ ةءاففر لوب همابعلاو ىرهوم كاع

 ركحر



 علبح (مع) ا ملا فرح * نععلا لصف

 : ثان مأذون رغب هوُوانإا سو هيلعدنلا لص يناويدواذكو

 هم 5 وسوم همه ةدصوم وو 5 هم 5

 ةاد_ هنو لاحم طال نقودو ءانس ءتبلح نةغناساوتقعاو هو م لبالا تدعو

 ا قَمَشلاةبويعدعيلوالا للا ثلث ٌدَّمَعلاَو ِِ اهماتعإن مدردق ىوداهبف 35 ىلخلا

 : موتنا أو لا نمانكس أ لاقيت ع نان لاقيو تقولا كلذ فراصُل جلا 2

 ا تيودَسعلا لدقو ناكل ياولد أ او ردم لد آتقولاكلذىفاو راسامتعْلاومعو

 ٍإ للا َمعفار ءالا نما اور ال هس سال يملا كوارع

 ا تا لدا مدع للا اجوراهتلاِيّداذا لاكو ل« الا نم ةعطقَسماذاَعأو

 ةقكم ه

 | نال مباع وءاشعلا هلا باك ىفاهمما ناف“ اشعلامكتالدمم 0 ىلع بارعالام ؟تتلغتال

 : مهلبا نون يذلاَبار رحال نان دكا دام اع انعمربالا بالحي َحعبامنا هلوق لبالا

 : هامور ا اا

 هو 0

 ١ ل كلو ّك 0 هن !ليقوهعب رشل ال يقطان 1

 الا عادت سيرا مات تلا اروط هوةسدنعهلو أ مالآن ليلا ةَمعو [موَناح اذا :

 ةعاساهحا ص اهتونع تح ؛ ويراد مهل دوحة دابا لاول تقواولاذ :

 "كلير اعود ٌالدللا ن نم ةعطق هدب كلذو تقافأ اذافاهتوةيفتتي 0

 !1 دقحا للورد ىأثيدح فو اوبل منيح كصوت ولو يتععسو 0

 4 و

 ا 2 "عيال نوم! مهو 2 اتقول تاك امْتبلح ىأ امتي تَحِقَر

 معلا لص قالا مسابتاردق خا ىل بن قران دنع الفدا تقؤلا

 : ةعاسلا كتان نيله علو مديسنبا لاك ابتحالاو 07 25 نرعلا مالك

 1| ملا 0 مسعنب ' ما هلوق لودو همالظلدللاةَّمَعو عال لاش

 هلوقو اهرذعوب أوه مهاومك ءاهلاف دخت نعت نوكي نزل

 سناره أنا ارجسهلا ىلع ىدايع » كانَ 25 ل ىرهشَتيلالأ

 ادع رمان ءاهعوجر لإ الاَمكمَعَو مديل يللا دقو يطب ىرّسياكأ ءاطملا نمنوكيدقو
5 : 

 ١ كلذدسعبالا تكمالو لا ن نم ةسعاس بهذ تح ىدكلارتالىلا حف موج ةقابو ودل

 ا لاك ةمعإلا ردا ىتلاكقانلاموعلاو + اودوُمعردنالبك املا ردأ ل عار لالا

 ليقطلا نب سماهادشت ؟وَرَدلاٌةرزفلا قانا ةموُتعلا باعت لاهتى ربا
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 ىاذك عبرأ ءارقام هلوق

 ىذلاوسوماقلاو حادعلا

 دمريغب غبر أر قاممكحنا ىف

 يعم هلأ

 (ممع) 2١ مملافرح :#« .نيعلال صف 1

 مد5 فم هارد ومو ممم ودع .ءكَص هد و

 ب و # اودروااماذا يو

 ,- 7 كيلا هريس وف ها رك م١ مريوو

 بعلي 7 ببلولا دعا 01 مهفولا ناك ة عمال صعلص

 5و

 بقا مه- ءاأبيشتو 5 مها ماركلاىلا نوبل

 يآ ودور ل 9: هدو

 لاخلا مالا :ولاملا توعية يان بعلب ديلو ةماظن ىوريوا

 م99

 عب رهمعل يقف ع را ءاركام لق قو لدللا رخآلا اجالح 2 نيران مولا :رهزالا لاك
 هم ةى ساس

 ل ناك اذا ارش لوقت برعلا ىرا الا ديزوبْ لاق ش ءىفس تامر ذة كأ

 ” و 5

 000 00 ةقعردد 0 خد .لنبا تاكا ذارمقلا ساشا ردك ىَأ هلمم رايه

 ناو لوطا ترش قاومت اوما َقوعبِنآ كلر هنأ عاَضردوهيتاليلة رس

 و انج دست اذان نيموبذكي نيم ٌتيذح لق 5 ننال انقل نك

 ٌةمَءلْق عب زاب ناك ذاوت اف وختاَمقْب د حلب ثالثا ناكا ذاوا هولشأ نه

 0 لور الا مشل سايتحاردقنأ اودارأ عترمالوعناجبغ ع

 لاقو تا لق ست نبان اك اذاو علم قع فار ءالا نبا لاهو همأ اوفو

00 
 عبضا اهحلد لبق عبسي اناكاذاو ا .بورمس ليق تسنبان اكاذاو سفن افا ءاَشَع

 | نالوا هم طق تتر كاك ذم ناَيحْذر ارق لبق 0

 تاعاعلابىعي « اضما اوغلاتانقابعلا“ اع امو 2 2ءالا لوقو رِجَقلا قدح هلل بق

 قواها اضمن موخ نال بذا ذو "اهسلا فوة ن أى

 نءَفتامعَمعو ىلع ًاءايلاو نوغلاب ىهوذ نول سار رىلع قرفرادارت اطلت م مي

 8 لابجلاه-:مت ه..اموهل-يقوابش لوكال ىذلا كربلا نول ارش ار ءلاو عارك

 وني لاكي رغلارعلا م مطر أ ةنكل اف كارت ثالث 2 ينفع ادير ىأثيدح

 كيلو ءاسلانونا لا ليقو

 علو نااايس 3 هدو عش هقوك نم

 هللا ردح نمو ا 2 ومو عمتفر وذلا نبل ن اا 5

 معلا انكم مقوتازملااهمذ م اهب قاو كور مك ةيمآ لاهو فور غملا

 م , وأ شقاربنمو ورمل ىدعطلالاقو
٠. 2 

 دبع نبداوحوءادتملا ىر 35 مرت لا توق ىلع ورا هلوقو

 زوج



 ال (مع) مملافرح نيعلا لصق

 0 ا 0 ل نع ب سرو ”قدا تالا كابا 207

 : ولأ ف ودام مذاق موا يما مَع نَدآاةئبوكحصووأ هيف ل : < هم -_ 2 206 هس معمق دس

 4 0 مد <

 8 هقعواةءمهعيه معو ىتءتيالو ىدعتيانأ اه 2و اوتسا ريغ ىلءرمجاذار 0 مظعلا معو ٌ

5 

 متر رمح اذا انأ يقعوا ٍساربغ ىلع دبل اريج ةيممطعب رص خو هريج ا هالك .

 وهاعص سدس

 | هلو لباب عمو واه جا لاقامة انا مضي ارا لاقو ءاوتساويغ ىلع |
 | لعاف لكن أو» وزاج هل-الاو-و ىدن ءهلنأ الا لامعةسالاىفاذر طم ناك ناو سامقلا ن ءّداَش :

 ول

 3 ناك! هناذًالعاف تاكا ووهفهبل ردو هيامعاو هع :هفلعذاااعاف هناضم مي دقلاربغ ٌ

 1 ذا قر :ركلو 00 .راموهناك-ةلوقىلا ىرتال هريغا لفكر ا

 : فورم ناد م انكدا د ناك ناو لاك ستكسدبعلا ناومق ٌلعفلان اساسا سيلا :

 1 تأىلا كلذن ردا راع و هاشم يمارعما تا ا اوةتاك الف :

 ا ناعموأ هم ||ء را تاك رك العن كايد درهظأ و
200 

 | لاك هيدشتلا لع فيساا قل هعتسا ابرو هق ةرءافادح اواو ران رك ذا نافل جكس ا

 رطكل عن ةراشخأَقيراش 35 هدو فاعلا فشلا عطش قف

1 

 ْ دونم رخو رخنأ مك ع مظعلا ادتح را اوراتكلاو فقال ّْ
 وماسك 5م م رةو2 8

 قو للاعل " ارنإلو تاكو تك, كأوةوح را دقو رجل مَع هنكلوالا يقبع طعرحأ :

 : هديت ةعلاشي هيدلا ع مع ىلَء ترا اذاو م 01 اذاءاضعألا ىلا ثي دنا

 همفقوو ا نم هلثمو م 0 وماآموَق قبو اوني لعا جادا تم ا رود ا 30 3

 الخلان الا .طالا نب ورع لوقامأ اودانعع وهوماللابلّمعم مضعبهاورو فوود ْ
- 

 0 008-01 هو 0
1 

 ه3 -ةءقوسوف 3 هلوانلاظ ىف جبن ميف

 ا
 ة|وادأ2 سور

 : مظعاا ري نأ نما ا هوظو معلا نموت ثمةصقان ام نظأوةدسافة معلا ايلعت ناف ا

 ل ل اا ملا ترحشم كلارك ٍ 1 ءاوتساريغ ىلع أ

 | ماععج لا ىلارعالانا هلكشنءوأ هلع ناك ىلاهنوقن ناسي ملنعلا فداسفريسجلا |

 ٍ فارسا ءايش متعآلابر ءلا ضع ن ءىلا ارعالا نبا دو هرج ذا هه نورا هوأأ

 <+او ”.ء ا
 3 00-2 اوديدش 00 0 ا منايا و فن ١



 هلكأىف وهلا نكهيوهلوق

 هلوقب بتره هنم لوقثملا

 تل اة
 مالك نم ضارتعا امه

 ىينحم ها تيدا

 لطخالا لاك ئئنالا كلذكو ليلا موُنسعلاَو ١

 ى «د ى <: |[

 رمعاتلا لف 3ر2 يدم ||

 هد انشنأوا ل ءهلان مك 200 مايجي و :

 ليوطىوقمةعريعبو 2 م دوطمعذ متيعربعتو عسبضلااضي ًاموُثِيعْلاَو 5

 ركذلاو ةوطعةديىدش ل دقو ةيلعةديد ثةةمنعةقانودسالا كذكو مطع ديد ل قواطع ظاغفف :

5] 

 لت مس <68

 ا

 لافوهّمطو ةدس نمكلدلاق ودسالا متعلاو ىوق مك عليو ُديِدَتلاَىوقلا لاه

 دشنأو ىلإ ارعالاننان عدد ش بكس 5 0 ءاأ

 ُح ركام هاون ةءانأ شد 58 وةزج نب ىلع هاكح نامع ولأ ؟نابْعتلاةينكو 9 املا :

 ١ 16 نا كنالن مع مقال وبس 5 ةقعو دا تمد كلظعو ىرابملا أ

 هلتحواماو امنع ءريسقملا فدل ب1 لسكن هوامعل زوةنامتاو نين هزي ىف تبج وأ ٍْ

 هرخآىف تءاسامرثك نان اضع تا ىلع هَريقحتانلمف يمانع اولاك م هعمسن ملانالكل دريم هلا ىف :

 يبارعالانيادشنأ لبق امعو ناضْعِب ا: ىعوهامنانونلاو فالا |

 * مع قافاعتَسْنك الإ ل لئملا فو مكانا مننرحاذاا شع ا وتداز اة ارملات 2و

 لاو هبنءتس اف همت هذ لاقي 7 ىتفرعمردق ىلع لأ نافاكذاحن ِ ؛ لناىا :
 عي 5<

 هسدق لوفد رضالا ون عض ىو مدي تالف دولوقي سكن طعام تعمم .رفلا نبا ا

 (مت) ملا فرح ه.نيعلالصف ال

 موديلا اهني هيلع ُتَتْطَو * ا كت ابنلا لد سكس

2-2-0-6 

, 2 

 ملا ملم 2 ع ”اكماقللاّمماسأ 0 ١

0 08 

 ةسغبان نأربب زلانباثيدح ىفو تاّممدععجلا وطاغف لدوطلا لالا 1

- 
 2 و اداه سا ع

 مكعدالقلا بوبا جبد 2 ىندلا يبوح ليلونأ 3

 9-ِ 0 1-1 2 هلو

 3 قص

 اد + لول ضب ةرحش ىشو باك هر ”دحاو المانع 0 مك َع يكس معارذللا ه

 حرف ليقو نابع حرة نامعلاو تاس باوبأ تالا َناَمْءلاورعوبأ رك ماّنمعلا ليقو

 هج) 7ةد - اا ةموع

 الو نم ناس نموركب ب دعس 2 اهلك الكدهج ىلع هيلا تقنأأ

 وو

 مو

3 

 فال مكلاومغلا ع١ عضومهلْدَع «(نع) ىراششلا>رفُنامعلا لاقي وهيف ْ



 ه4 ع 0 مانع« نيارن
 . ترو م

 ا مد -

 ! ردع وو رعهفالو متع دعجو مك لاقباد ارثثك نالاتلا نادك هبقتعي برعلاَو ب لا
- -2_ 

 لاق مح موقو محأل جرو
 بولو كار اذا يلا فرأسراففأ ورا ف 5 مالا طسو تاكد ا

 املا تكَعواداعَتْلَع *« اًناطواملاطواماطو ... م١ أل وقو

 ٍ نيم ع اود رم ظفاذاعو وداع هاناهستلب ,اةلمدرفاف مهعلادا اراامغا

 ْ امنا عاوسل مدخلا نك ناو مس سانا تيلغىأ مَكبااذهيمكلاوبادارأ ارأااو

 ْ لصأدا ارأ هنالا سسأق د ةريخ "الا ملاطودإوةىفناالا لع لو برع رغما ول رعمتضأ اأن ال

 ْ سايقلا تاكوةدحاوهلك انهاَمهلعس د قوم رة دعا هلك الك لاذ ا جنأم ولاط هياع تناك ام
 رو سىس

 ْ عسل وىمهتلا عجمكلاو اريثك لعسنلا بدلا وهامنالا سانا: وهاهلعبعنأ

ل كيف قيوع ودول“ ىدوجناوىدوويلا مهعجباذهن موتو ف رعلا
 ا منال عل

 مدا“ ءال وهلا ةبب 2 ”الذكو يي -

 5 ملاحي مكلاداراف ٠ « ُبرعالو ماهل ىَرالو « ةمرلاوذلاكبرعلاو

 معالادا زل اوكار عدلا اي اللا ,عالا قصساونأ لاك ترعلا

 جتا لكى 2 0 هنمسبالدابعلا لم رعءاشلال اف

- 

 م او عسب أمد هلل !سنج نم 1 ىمدكلا اماف ىمعلا كاذكو * ءام 2 "لاو

 / لإ

7 

 تشر طخ ِ-ء همم سن سم

 ١ انام 2 لرو رسول لوا 7-5 رعد كرعو برعو ف رعك
 ١

 ١ يدش 1 ليزتتلا فو 2 000 ع ومع أ مالكو ةيما عصناناوة عة ساقناك

 / 3 ا ع 0
 0 يعش -ىل نومك مغأو دور اورج لوقت نونلاداولابهعجو ملأ هيلا تود

 : ا نيمعالا ضعت ىلع هان رتوأو لجوزع هلوقد. اعوَنب رعشأو ىركش أو نينعشأو

 رعاشلا لات علام وة ل قمع ىلعح هم ىذلا, مالا ومع عج

 عيدا اقم * اانا سب وانك وع
 2 5 مد

 مح باكو مغ ناسا لايف مكناس ىىذلام خلا ىلا مام ونام ءانالرلاقنو
- 

 9 هع
 : لتر ىر اورام يد نمو مهت انوكينأالا سفن هبت هعأل-رلاقيالو

 للكق ىف لبا 1لاك يتألم باع لاو مدين كمال ادور واذا سهير سوس

 لاقيالودل اوعد ىر ةوالاهدار ائذلاو ىف الجر لاقي اذه لءفاممع أ ناك نآدسعب ةيبر علان



 (مع) 1. ملافرجب ها نيلالمف 1
 مس 5 كو . هي ا 7 00 3 د

 وهل ودايما لوذامأو اب رعناك ناو سدح هناسلفف ىذلا مالا هيدارأانا ىمع أ لحر :

 منال نمزيطب 5 امهّمعيطدردص دارنا ربا |

 ماوفتسالابورعو رم ١ آلحوزءهلوقو مورلا كو غو م الجرب داميدار اع اوم اهيدرب ريد '

 لحوزعهللاناهانعمو ىرهزالالاق ني رار دبل لل عدوك ًاريسفتلا ىفءاج 5

 ناسا ل يضْمَتلا ناك ىلا دل مَمَدَس رع هنا( تاصفالءاولاااهغأان ارقهالعجولو لاق ||

 فرع ىنو ىم ع أ باك نولوةين نوبي محاكم منحه باكح نرعو ىمع أ لاسقفأدتبا برعلا ا
 ةزهمجىهعاو نيت د عا ًارقبو نسما اوبأ لاك مهي ذكتلدشأ ناكف اذه نوك فيك

 ىهوانيءاهدمبنالة_دااخاغل وكت نأزوكالوفاالاهيثتةففةزمهاهدعبةدحاو |

 00 را ةحوتةمنيعلاوةدحا وزع هب ىمكأ أر ةيوةذكاسأ)

 ٌتارقأهنانآ م العاولاعلاب هع أ ان ارقدانلعجول ىنعملا نأ يسنتلا ىفءاج 2 لا َ
 عامان نع
 لجر ذه لوقت جبال نال لابو نم افاد ةزمبي يم. أ ار ةنءهوفرءاك د ى 2

353 
 اه مجاعألا مناكاذا:؛ ىمَع لجرو َِن عا نمو قلن هناك ميديا ناك اذا م

 ىّرالأ ” اي عك 0 مع ا 5ءا ارقلاقدوْجألاو ع 5 ةربغو اتاك | :

 ةدحاو ةزموببر عو ىمحأ نسما ار أيد حاشا ايمعأان رقم ءانلء بووك ٍ

 هذه لكولاك برعللان اب .هضعيومهعللاناس هشه لمهن 1 تن يداه عمم فنيا خفو 1

 و 7

 فور-اولاقو ةمعلا لاه تببه د باكلا تحأو نا علا وهف اتعب رالاةوحولا ||
 ا ا 6 بنل هنآ 7 ل

 فور ةفص مهما له مهتما فوز عمام لاقفلث اس اسناف مهعملا ىلا فورا ااوفاضاغمهعملا 1!

 ب رس 67 د 5 ”ىوؤ 7 4 را 8

 فور ةفص نوك. نأزومال ملا فورحاذلوق ند مكانا باواف اها مصوريعواهده

 د١ 7 م1 . ع ع ع .

 مدتلاو ة ك:تناك1 ما ىلا ةفاضمرع- ءتناكو لهذعاقو رحنا وهدحا نيهحو نمدد_

 هكر كك >8 2001 - 3 5 6 2
 فوصوملا ةفاضالاوةفاذمفورخلا ن ارح الاو ةفرعملابةركشلا نصو لاو ةفرعمىرتاك :

 ٌةفاضاو ىءملاَف ند وصلا لوق ىلع فوضوملا ىه فصلا نأ كلذ عانتما فايلهلاو تفصيلا
 ىلا فو هرملا ةفاضازجت ل ىعملا ف مهدنع فوصوملا ىهةعصا!تناكاذا ودرب احريغه فن ىلا ئشلا

 انئناةفاضالاف ضرع نأ قنم عنتماامناولاك هسفنلا# ءااّدفاضا منح سمرغهنال مهمل ظ ٍ

 هيتفاسضا ىلا جيتخ له سفن ةفرعمتاك ول ناله سن: هفرعلال ئشا را يار

 هئلحدأل وياج مالا ةنغ ردص مهلا نأ ىلا ديزي نيد تهذو هَقَرممل ريغ ىلا فاضيامنا |
 هدمع «ثس هد

 هلاخخهقيان ينفر 5- عطعلت ا!شفخالا ىدو اراد كأإ ع الخدم

 ند



 كا (مع) مما فرح » نيعلا لصف
 س هو

 بهذ أن مٌبوض و دسأ اذوفماحتنالا اذه ىفاولات مهن "كفر نم ارا عقم

 ْ ةعاسلاةالصّلذ عمن" الع مالا روصو كوالا ًةالصر هاو 5 ةلزمع مهمل فورح مهلوق نأ ىلا

 قدسملاريغ عماداو ىلا فةالصااريغكوألات عماخلا مويلادصسموىلوالا ضير لاو لوألا

 : سل هنال شيلا فورح كلذك ساوامهماقماهقأ او انهاقو كوم يفذع ناش امهانغاو نقلل

 اذلوقرادذة عملا ىه فورملا نأ ىنعملاامنامهعملا ظفللافو رحالو مهمل مالكلا ف ورح داعم 0 0 ع : 1 ًّ 3
 -7 0 ودى م

 تكرتنأامن ا !بوكرة.طمهذهمهلوةكر دصملا ىلا لوعفملا ةفاضا بان ممدتملا فورح
 - - 0و 1ر4

 2 ع ُ 0 5 ك1 2-0
 ليقناف مه تااع اش نمىك ام01ف ورح كلذكو هنرضاب وا لاف نما ناضا متادلا

 2000+ - - ت2 ع ما ود و ه١ يم 4 -ّ

 10 2 5 . 2. خ1
 لكشلان ال كلدنتتساعال شيق جرت دوك عيب اشار

 وهماعار اريغد ”لورتملا نما هناا وكمراحل وارسم دول اوص تباعا ةاواكلالا

 اعيجام مع ماهتسال اولاكثالا اوفا عاضب اعفترادقف م ْن ًادنداع 0 نمىذلا كلذريغ

 ِْ حاضالا ىف ماعالا ماسةم موقداموأ ةحدلع ما افراز ع مانع لسالالو ريف نراقرفألو

 » و
 0| < - 3 5< 5 - / ا 5 3 7 0 ّ 9

 : "املاك رتوقوفنمةدحاوب «ءا1لاو لقسأ نمةدحاوب يملا َتَمعأ اذاكب أىرتالأن ايبلاو

 8 لادلا كلذكو ةايناو ميجا ىنعأ نير 0 . الانيق ةرلا نمةدحاوب تسيلامنأ اهلا ابا عدقف دلع

 : لّكسو مهلا قورحاهييمستزاباهعيعج ابر الف فورح ارث انسوداشااودانمتاولاذلاو

 || لا وتمت مك لوف وق ف قانيحلاو هرعوب امل عفاش تيم مدعملا فو رح نءسايعلاوأ
 »5 سدد م سع

 ْ ا نؤوارلحا تشيع أي هوهلوقدقءار ةااام ًاولاك همالكنستن .المالك ا

 2 ى ود

 : همي تاكمسم أ اىدلاو ان كا متيهلاان اان تعم لاك صان عا اذا متم رع او مدعم لَقَق

 ا ا وعلا تمع لاتبامغا هع لاَع» الو ماع هما اَكلا تم لوقت طقذلا

2 

 ا اذاولاك ةسك 1 10ج تيل ورحل معلا تبلل رار ترس فرعا

 هدد س ىعءمدذ

 : سابعل اوأ هلاك ىتلاوىرهزالالاق عرس نيكولا طرقت .”يق دالك تل

 ! مهنا ضبط الر نع لع اط ثدد->ىفو حدو اونا امته اونأو

 9س >2 4 0 ا 2 و سو7 0

 فو رحرشالا نا لاق هيدلا هيلع تعشق ممدمالكا صامل ىلء همالك ضر عي لاقف همالك

 0 ه سهو ٠و نكنيإ

 ناكلا تم-عاو طقزاان ةهعلاةلازاوهو مهتلان 2 كلذ. ت يعم ثا 0

 لد اى هاموو
 ”هلعبالىذلا هيف َّقترااذا 2 10 هدا ديور لاهم هكر 13 اكلوقفالخ

 (رشع سداخ برعلا ناس 5 63(

 كف عت ةيؤرلاف هلوق

 ىناغصلالافو ىرهوملا

 يم ما ةئيطعلار علا



 (متكل ا... مفاوفرت جامعا لا 1
 ا م هو 0 5 2 تراس "3 هل وه

 هسيف هب هربعب ندي 50 مساطب نسمع ط سيال ارهشلا او * همدق ضيضاا اهتز

 ىلع ايدي ارفلا لاق هدق ني أبعاد نأب ليقو هلَداَس ”الالك شلل تيدأد ربهائعم

 لوي نأدارا هنال عوفرملا عقوم+ع وقول شقخالا لا وهل نأ ديرنالو هيرعي نأ ديرب هنالةقلاخلا

 ءارفلادبشنأو مقر عقيفدلوت عضوم ههشيف ءاوق عض دال مانال قوم عقيفدير عين أ ديرب |

 مكن يواهيخبوتما لزم + مكر مكرم دعت توفرادلا :

 ٌتوكلاعيال ادد ةاوفرخلا تجعل الاقب ناتطةنهيلعءاتلالثمداو باب طَْتلا مكلاو |

 طا فورس ىأ مهلافو رح عمو منألا فورحرئابن رعاه فورا رزه مديملا فورحو ١

 لاما ةءاسلا الص ىأ وألا ةالسو عاملا مويلادبحص أعمالا دبعسم لوقناجمجْ ظ

 َناَّكِلا تنحل وقتو :ردصمابد مثلا نأن مدرملا سايعلا ولأ هيلا بهذام سصااو ىربئبا |

 موسهلوقدسنمو م منن 1اهياأشو مىتلاىثمايغالافورحمدنعتدملاوامر يلام ازابمم ا

 ترآ باتل اخ حبنا لاو هت همعوباَكلا م عاود لس دانك نأ هنأ يل !

 «ىجتدقن تالا اهلصأ ناكنا لجهد الا ىلع دنعوموم ديس لاقء متل

 اهينأداك أةبنآ اةعانسلا نا ىلاعت لوةكو هوكش اع تاز ىأ 0 اوتكيلسللا

 اهرتسىأاهءانليزاداكأ اةظفللا مذه قمت ”واهروظأ داكأ أرطنلا لهأدنءملعأهتلاو هلنوأت |

 اينو متقتاماهنمرتالبت هلو تلف أت ءاجايك اضي أت ل1 ت لعب ءإ ف احلا تمئاولاكو

 اهيفاطقتلا ل اوك نال مى طقتلايهساكهمعأ ذا مدعم باكو متم ملا فورحو قايسام |

 هوه ما ثيدحت فو داكء الكل ال وضأ تناك ن اواهل ناس الة م01 فورحلاكاهلَناَسالَِمْع |
 همك ادعت“ ىنبعصأل نسل او ىرو وك مام ار ناسل علنا منأ م ا

 مخ او "امدعل اوسرخآلا مالو , 00 «امالكلا هيلع مدعَتْساَو
 هادعلا !ثيدكلا ىو ةههجلك

 ص ا ماكل امنالءاهك تيعستمجلاءامةعلامدارأدوقالو هبيفةيدالىأ ًرابجاهحرب

 لك دي يدار ل يق معأ ارييسف لكتب تيدا هنو خو معروف مالكلا ى لءردقبال

 كلذفاهت الفلا ىفاناسنا ا ةموبلا ىأ تا 2 «اممعلا هل اوق عم .وةعب و ىدآ

 ' 1 المبلل اال رزرانيناع يفتش ان نااار ورايا قبميؤدم دره
 ها دلو ”موثد 17 قمت 2 3 1 ف 5 ىو. أي 0

 ىلدملا ىلع تم عتساو ب ارقا هيف عمسيال هن !هامعمو اهيفةءارقلاءافخالءامعرابنلاةال_دوهبفا

ٌْ 

 | هءارقلا ىلعر دقت لف تعطقن اهنءارقوملع تمدعتساو تك لدرلا,هجتساو هريضحع ملاذا "6



 ني (مع) 2 مملافرع * نيعلالصف

 ءرةهر ا ماا : هء-- فليس ؛ و 2 00 3

 جاما ملف ءا ارق هيلع تم دعتساف ىلصي مك دح أ ناك اذا هللادبعثند>هتموساعتن 7

 ٌقرصمالاخ "0 ءرادلاتمعتس اكل ذكو مع راض هنك أ ارقي نأردس تي لفه داع

 لثا 2 قطدم نع تمدتماو #3 اههيراقعواهاد صوص سلا
- - 

 الل

 0 م ل وق 0 ىقععتمدتسا نال نعد ادع

 ل وح 1

 مون نار ىو نة 5 اهاَّلَغ ”ىدرالااصعك ةءالس 1

 او روستلاعضوم قرفاملا نطايوالاشدااهلخدأىأ هلع لوقو ءمتدكسلا نيالاق

 هتبالسصن الاكلة نوكيالو عوج هللوقد ةٌديقوَذ هوقو بال صا مالت رة كورولا

 نمالا كلذ نوكم الو ىرخأ هرم هفاع فى ردا رت ودلاريعبلا مظين أو هو

 ذدنلا ىو نمسا ىلا نمنوكيامدوجأوهومتلا ىٌّوهنأدب ريمون هلوقوهتب السص

 ا هداك وبلا نعجز يعدل نسبا بتل التسلل
 سم 27ه

 3 ود يطاذا ارثلا نأ ىنعملا لبق 5 جلا لمْ قل ود و رفلا ت
8 

 هد ورز - ع )وسو مد 2-2007

 كلذ ْناله_ضءدوهكولن ىأ مم ومز ابار ؤلال» وألا عل عيال ل الدم

 لاقفامو حاط ا بطَسو هيو سهذتال- لوس اولا توف نالوأ ةفال لا مطدسن

 اهّراردق هنأدي ريادوعاه أ ندَجوف ادوعادوعاها دسم عمك هنئاكَبكَن ىنمؤمل امنا

 هلق لع صعب كأ 5 اقم رلا لع مكي لطم ١ +: ةغباشلا لاق ياليل همار ذأ

 ا اا لا مكواانتلا نود نضارتضالاكيِذقش طع ملا اوهلداقد --

 5 وذو: ألام ةريخللو ألك دلل هك ال لْئِقو رو نم همسالص

 اهو قوس انو اهفارطا 5 تشتت تاجياغلامشعَك تك

 حدا نومي واكو همست اوماظنلا بالا ت مع اكَمَع وةئاضلا ىتيكرل و

 ليما ىلع هزارلجزلا معو نذوب باول مدل اذ يسشلاني ا

 نفعا | رزعةمدملاو مهلا اصل 0 5 روما 00 و لقال اريل لا رلا نمل و

 0 0 ١
 لممحَو ومالا كل حر دقو عل لاو طش ذح وامل داري زعل دحر روما سا

 مووص مو ت د

 راع هنضضعاذادوعلا تمحو هنري اذا ل برلا تدك لاعب ضع محلا ن هتلر أ انالتلا /'

 0 نا ل
 ١ را تعيد نو كمل لعد ثوةبالَصو ريس تاذ ىأ مما دةقانوُوْشر مب اد ا

4 0 , 0 
 همسه هنو هى ٠ث م2 9 1

 لوححو اقل تكس دقاو »* قولو ة مهم تاذلادب

 رومآلاكَ_سرحد_هلهلوق

 0 .رحدةاةياهتلا فىذلا

 روهالا ْكةمعوروهدلا

 سعحم مأ



 (م2) / مملا فرج »* نيعلا لصق ع

 33 نع“ 2 ر ِن كيو و تانى ىره -١لاق و 0 ه«تاذوأ ةمهشمتاذءزسغلاكو

 وع كلوق الل ودار هاءآاسأ اذاىذاإقل بربر ربْنيا لاق ريد سل |١
 ير

 دارئالو لاق ةالقلا علك ىلعديوقتد جوف ترشح اتالتمَشمتاذ ةقان ٌكلذكو ملام

 سال لوقءدهاشو ىرهوملا لاق اينما اجب

 مواكبنم لم ؟رلاواهلكذكب ىومت 5 ةمقمت ا ذوو

 يللا عر داما هب 1-1 تار زلال وقل دقات !!مومعلاو
 موش ا رلا لوب وكيد !امىأاذك ذم بع كم كاملا يو وب ريل

 اهنا هستقرعمف ىفالو متر ا الفك آل يع مَمْعامو

 قمل ين ئيالد شق از أي ءللا ٠ نع هينا :

 ليي وأ براق ىدوجي * انوي فك كلامك )ا
 ع 20

 ليفي وأ ملكي فرطلاداعأ 35 ماذا ميسا نأ ىلع

 3 رولا لبى أنعمت لاق فار أ 0 :تاذوادوب لاكي دأ فرعي ىأ :

 لامةدو لاك كارا دهدلناو هفور ىلع تأ ىأ تددعف باكلا ىترافو لا ْ

 ىمسالا“ 000 ءالانباد ثنأو ْكوُفَر رءاذا فوتو ىنوهكدشل ٍ

 كو فيمن ءق قرلا 5 مك بذي تكاط هت آو

 اهم >

 محتلاو هقرو نم ا *لا لص لاول ماقلاالا هني 8 حلك اىذلامدكملاولاق :

 وعن معاذ باو ذاق اونو تايلر ءالا نبا لاق مو باد اهاناتقو لب الاراغص :

 اهنالتاججاعومجا اوعو 0 الا الاو ىتنالا ا داادمقىوتس اهتم يا ”اذاف لب الا ا

 000 ا 00 ياام

 مأوتلاو يزن 500 لا 1 2 بالا اثانعمالا :

 لاقو ه1

 لكس الئانآلا َكاَقَكَو » ٌةيالصآلا مولا كدوُع أ
03 

 ْن رلااذهل سدللاقي بدقو ةبَسق لمسك دحاولا قنا رمقلا ىونىوتلا كب رداانم .هكلاو

 عراف ضوونؤ لاك اضي ماختلاو وكس“ ووسام 2



 ١هةل جت < هم سس

 8 هديسنبا لاقت بتعليم ةفينحول اكو 5 بنقل ماع ثم عيزأذ 5
5 

 ا الم فدب بيؤذوأ لاق معه وي-ثأامو زاك اوك ام قوس قدا امو لوالا يمعلاو ٍ

 2 و ه- دك عم عمر ص -ه- ووك / م ى ددصدو

 : "نوع وبلا ه6 هه 00 هت

 : .١ ١ و

 : يو هت ليقومرخآ ل دقو هنرْثَك ل مرلاٌةمدكو أ ار ه تدشن لا تلامجعلاو :

 1 6 هه. سالك جه

 ؛ قهعئىدحا نقع صح ثيدحلا فو ىل ارعالا نا نءا مفر“ ردثالءامح ا :

 الاه ةيدوألا ف تدر وْضحتامَدعلاو رحال ةفرسملا نم رلانمم كا ارا مضلاب ةهعاار '
42 8 

 9و

 د درانتامعلاَن مد ار أن نر اهيْذَع داودوبأ
1 

 7 ع غل 1
 1 ع أودو هع اعبجبهمكو بذا مك ُبالَضلاروضصلا تامة ةيراغ قيراشلا

 ا .٠

 ْ مقاول ٠ مسعألاو بيعو بكف ءابلان م لدبامهيعتأ ىايعللا معزو صعصعلاو هو
 مه ىءدوو ى :
 اك 057 هم همك ااورعونأل-ةقمكأ مهم بارو توص4 عمسالو "ام الأ نس ا

 ل و -- نك لعكلا أ

 1 1 اَناقْتْخ نامَممَع * اطقلاك تارواعبا 0 تان

 ١ (مهء 0 وو أوو ليللاءاهرمسف فاما فدعا فاذفنا ٌتاشرولا ْ
 2 و

 ١ ىسقلاا مد ل بامكل دّدعك داما ةسهظعةظيلغءاضعلا نمر ةءرختلاو د 50 ا /

 الا قموو جادت لاق مرمر هبات يوما 50 ا

 ٍ وهو

 : 1 اهددتع اغا 10 ٌةموركلاى هو مردقلا ىسقلمالحاَو ؛ ع

 5 57 روهةهومدو و ه دى هسا 3 5 0

 ١ ل ه هوارتاك 0 :ودمرغتلاو مردتمل_ةعم و دعا يثكلاٌبيضقلا ْ

 ل ّعلاو هر ذلصأو هب :نخ نيب امد عَ ةيادلا راع سيشل لأ انو ش

 دك مواد 5 ماوس 3 ٠

 دن ع راقد وي يذلا مراَلاو لدالا ءلغ تاكاذا مره هناو |
 هدمه ةرلموس.#7 5 سم <” ه و :

 همردقا عة 5 ل ةيرلاك ل صآلا .
 2 ا

0 

 لدا مونةَصْحِبْن وي برات ةدشعي دمر لاو هماتسريعبلا مكمو

 6 ملص تل 1 -

 هححالاقةلمشى مككشثرألك « هدر مر لا ىلا مرعب د اهتياهماو ىاوذ لءاذه

 يح :اوديدشلا ودعا مرا ديردنبا ل لاو

 و ورو)ل كره دك ةمسولمو ء سد

 | مضل مراسملاو ىرهوملا ديدش مراكو مرو مرك لرد # هم :رك مرت هي داعد سو أ »

 : نازل تان اوزكذلاو ءديىك انج رولاقديدشلا لجرلا |



 ملا لبالا نمةمرهعلاوهلوق

 هبيذس تف ىرهزالا كح
 دا ونيسعلاثيلثت

 ىىععم ما "لمكتلا

 (مدع): '.' " ملا فرخ" ا نيعلا لصف 603

 ٍ ' مراجلاراجش دج اوُتلَسَذَقو: نادل ليال 3 10
 وى د.

 ةقانورغد دن ل قو ديد_ثمرعرمب ودندشلا ظي اغل ايضا لح لارم كلاب مرجتلاو

 سس 37 6 22و

 ناو اةام بالا متم .هتلاو »* آل نيا محتل اوبك اك ةديدش هةمردعم :

 وطَخةَراَعُم عا ارامل ىربنبأ لاق عارم .الاةمرئعلاو ةئامملا ىلا نياسسهمانيبامليقو ْ
 واه

 تارت يزكتتلا ناعيا عمدت ورعنا# :

 ه هول و ةهس) دم # سوس

 ةف رع مرد ةيداع باذوأ »* ملون

 وى ءهه 3 ءومرك.  ة

 مع لجر مسأة مر ”عوٌرمصقلاةمشلا و داو ردو عه عووش :ركعروع ىرهزالا 1

 اهلا

 مدعلاومد لا (مدعإ احكام املاريسط نموئاط موههلا كار ءالاننا

 7< مث ل ىتوو و

 مدعو مئاسعوامدع مدعي مدع تلقولا لا دقق ىلءبلغو هباهدوئشلا نا دف مدعلاو

 ملا تلقف تداولها كاذكوا مَا هريَغهمدعأ ورهف اذامَدعأ وأ[

 كد كارو لاك كاوتكلاو رخاودجلا كلذكو مدعلاَتْلعف كَم هلو ت2 5ناو

 ا تع -همىىدك ءدك ص هد
 ديبالاههدحأملئشلا مدع اول ل عال يدع ل جرو نزاعاونرفياوأ

 وو عهد
 لما لي وطريغ بحاص * نمش او دع هاو

- 

 7 للا -
 | اللبن سيشعر دينرخ ىبرففدقفيامىأ امر و نوع ٍ

 ىأعالا هن ءئمدبنامَو 1 ًالىأ نمدسعبامو بيع عضوملا كلذ ُلوطو بوقرعل : ١

 القناع مدعومن ع عاركرع مذا ذراصورتنفامعوماد ا عغأوفوُ كيم ا

 ارا وارسو اراجع أر داير اًرْضَحواَراَضْا الخراب تح هريظنو ||

 هع 2

 ا هو اراده فضاوة ش واد خلا سف أو اريدوارانذا ب ريداوأل بةوالابقا ليف اواو :

 وشوهدم_بنالاق 101 يلالسالا تاس عملا لد ليقو لاف اركتواراكما :

 كثب د كلا قو هامدعهعجو هلّلامالىذلار ارقام د هلاو لأبي اناا سا ١

 مدع سم دعو م هرد ءا|

 لوق.و هعتمةمدعأو لغاف نعمل ل اة هدنعتئ الالام عمأأتالو يدعريغ ضرما

 َكلْضَف قع ته ذأ الى ثرصَقهننا ى مدع ءاالو دقت مدعالو 17 هميم جرلا ١
0 

 رعاش لوقنحم يهوه نمت زاد كدا هنوأإ

 ارو طباخ نم امد غمالواموي 5 محرالو رق ىذ غنام س سدو

 وكن نزوح وئرهزالا لاق ب ابانكت وكيف ةاسالا سي لئاسن مزةتغيالدن] انساه ||

 هأنعم



 يي تثآثآ>> ح

 1 (مدع) .  ملا فرج * نععلال ضف
 2ع

 هدو «وسم79 9! ه م اس

 فورعملا ةهدعر ولسا دنع 5 دا ا ةعيتسس لجو لأ دش ذو فورعملا

 و 52 وسهوو

 ايئذفسي درعاشلال اق مورد مك اطعأو 0

 س »وهم

 5 امراتقالا فلاح 5 دحاو بسكن نموا بسك

 985 < ب

 1 قبو وإلا وجت( ف ذاشت مهدنع مودعملا#, نا نما د الا نقمسيِطَع ”؟ىثالام

 هموم سم س9

 نم عون ئادعلاو كلذا فل اكثاهر "ابو سأرلاءاضدب ءامد عاشو ءاضس ءامدع ضرأ 0 أعد 1 ١

32 

 1 هوام صاغ« -لعنوغززيا وكت ود لوا عغوبطرلا ولا ني دملا, نوكي ب 7 0

 موس

 5 ا نم كمونهنأو 3 ماقال كن ارامل نزحارلا لاق برععلل

, 
 م هس ست * س5 9 مد

 نانس.الابش هاو ةا مدع كرب الاف مدل ىلا ذنب ننعم 526

 اولا ءنالعلاو: هازال ناسا مْدَعلا وا رهط المدمن فيلا كيم ع

 سارت افا نويتاغلاو

 مدعاذ راما ىلع اًماخ كيلو #* ل اوال لوطا ىذ لع دوعن

 لاك ةدفاعبب و ةسالآا ةعذعلاو

 مهافعلا هير ناوُدْدعْنم » ؛ ماد ءاراج رم ني

 هوذا وع ريال قاري ناكالجرنا ثيدحلا فو هرأف ىأوابتمهانع ف ادهن ناكلاي

 مْذُعَق سورصلاب املاك هنعدقلا ىشر ىلع تودح هنمو سلا معلا ل أو مسن, موُدخأ ىأ

 ق)4 يب شل للللاظُْااللللللالااااااالللجلل(

 ٌةعَدَعل اهناو فورعملا ميدل هنا لاقي و هنبلطدْعَم أ هُمْمَدعأاهرَو 2 طنا ن 200

 ا مودال كاك ل هريغمم :امبكي دود كنا ذا دال بسكب تالت لاك

 / 22100 هك تلاك 00 ل لوم دش ودها بسكيكأ

 ١ نال بكت تدار ل بقو هريغدم .رداميسكيىذلادود ا نموه لكلا لمو مودا

 أ هل ايي اريقففلا مود هملا,تدارأ ل يقو هيلا نوجاتعام بو دجتالىذلامودَلىشلا

 ٍ ل هدحاو لوع ملا ايد عتم والا لو واتلا ىلع ب سكت نوكيف هسقنمودلاكمتجاح

 138 از تدسك ل و ل وعم ىلاءةعتمن ووك ثلائلاوىنادلا لب واتلا ىلعو الامتندك كلوقك

 وهى مدعي مدعو و و َؤ 2 0 دع ىناثلال ا 1 ىللان قلامملا» أر ددلا ىطعل ث لالا

 ا هامش [بولط ىهو ىربنبا لاق يقفوا“ اما مويلاىلا كادكو وف مالسالا لبق

 م

 : ءان2 لكآلاو ضلا معلا ضو مدع سرفو ضعءامدع مدعي مدع «مدع)
 نولوةبو هلهكتلا ىفداز ع

 ديدشتب ىأ هوم ءدقنالفذ

 تونغ هنا اولاق ىأ لادلا

 نيملكتملا نم ةماعلا لوقو
 باوصلاوأط+ مدعتاخد-و

0 
 نيينيمىأ مدعفدحو

 يعم هيتك لوهيبل



 لاقيو مودع اهدحاوهلو

 دانا ماذعاهدحاوف

 سوماقلاو هلمكشلاىف اك
 يدعم ها

2 

 بابنملامرعد#قو هلوق

 أ معو مركورصنوبرض

 م يح م ما سوماقلا ف

 (مرغإ) 1 ميلا فرح ها نيغلا لصف 0

 قطو مدعم بأ 1”ىعّلقأف صاعلانب 56 هللادد,عشيدح ىفو اعد . طواقي

 قر هوهتسصاذاهقرو ادا ءزاسقثا وى و د اع مرشدا ىرهزالالاقدناسلب

 هاكحو امّدعلاو َناذوَل ات سس ثءْتَعف ىلاطقلا لاك ٌتنمَدَعلاَو لكلا قرون

 و 2

 مسامات ةياؤم ةداحشاولا ضان 2 رص ءاذعلاو ف.صاوهو ةمهملانيغلا,ةديبعوأ

 وده ع -

 مدعلاو | ”1/انكو متطوع راش وبال ظل تو ناك ماَدَعلاَو لدر

 اذاهقشنىأ | ميجا خبلا اذار منت 2 ارااولاف كلذنءَكْنمَذ ذعالل امد عدلا

 مهد شمل ار( رع (ًْ مودعا عطوة بغارالاءععلاو عابرالاوهو ءوركماهلأ أنس

 لدْدحْن ةمالسلاك مهكركوم ذو

 0 ءاهيفىتلابرذلا 5 « اًناوادنسع عاطل اكانإإو

 5-55 ةدم 55ه م ع

 دال بازع قنوت يد 03 ةسفو تي رسسدقلو* لاو رخال اقو

 عجل او هواها قدي هندرب اًديدث ماعم ةوعقفَعدالْعل اهد «مراع عجبةمر ل او

 وى

 لاق مرع
 2- ع 1 3 2و هما - يوم .و 0

 ماكتلايرعل ااهيفمع * مزرملا نيبو نيعارذلا نيب « مرعلاىلايللا ن ءتلسو
 داو ست - - 0

 لاق دحام ارعو فلانة مار ءمرعو مرعو مرعتد مرعي نا نالا مرعو نتاع ند ىغد

 ىئقثلا بن دلانبالوه ل قو يراد

 منكما ىلع نال كان نأ 35 د ارمفاتشلا اوك

 0 امرعو مراعو هو

 89 ا -

 عراعنا كو فك هس 5 اىراحش نعبدد وه ىلا
 همس ©

 ثيدح فو رادتنا ىلا نمار اول دان قرف نيح لعمال لا هيلع ىلع ثيدح فو

 تدان ىأانمعطقت ذأ ض عَ ا ل وع !ىذرركب ىأ

 اضل بيب لاق ٌسرسئىأ مضلاب مارا نيب مداعى صو ا

 ٌرايُمألا تامراعا ملعْتيَد 21 زافياوندبن مامن

 ل 2-5

 يرش تيبخ ىأ عراعل هيراهل تف هقانلا ارقاعتود--ىفو تايرذىوريو انهتئيبخأ

 2 و هدم 5 2013

 اًماَرَعو ةشارع معا ومعي [رعوا يلع مرعو ىبصلا انعم ةنبا ارم اوم او ةدسشلام ارم اوأ

 مد دس صالس ))ةدسس ل 2
 5 ومرعو مرعنءر َءدقول_ هاا مرا ىارعالانبا دل -.ةورطبو حم لسيقو م 0

 لاقو

 غطا ح70



 قدور ذي لاخلا مارعلاو لوما هو مارعلا ن هاخار ءلاءارفلالاقو ||

 قف ةئاطل مار 00 طاح ةةيلَكلا 7 ءاهلظ

 هقارع ءمضلاب م ياك ألا بيَط ىأةمر اب 1 ا ةلادلاك محلا مَرعلاَو :

 2-2 - هاه سب ل آهن حاس ف و - 5س 8 دو < 9 صدع

 كلوا انشا ءازعلاز مد كلور اناا ءلو هقرعتامر عءوم رعي همرجل از عءو

 وده

 ع درعو رصشااو مظعلان قاتلا رن مارغر عسا قو 0 ارع ىلع بكن م همرعا لاقي و

 ب اص 2 صض

 لاقاذ رنة قةرصشلا ماوعورتقامر معلمو 500 ا

 1 رجلا ئارعو انشلو 23 متلو

00 

 هما ىبضا !مرعو هيلاد شنو مارعلا عتوهلادوشا نال لاَقف وفل هب ىرهزالا صتو

 ة9و ء هه ممم 6 مدعو هه -- موا

 لاق اههرعد نم تغبت 1 قه ٌتموععأو هصما يت ماعاد اهعضرامرع |

 مرتعتامراعد عل ناع 23 الغلا ماك يمال

- 
 يل هت. 9و ,

 فار ءالا نالاقو اهو ندين ةةكطر ارو الت كيلفتف هت رد هعضر نمد فلنا لودي

 م7

 انت سكن 0 ص مرا مالا م لغات تاذيدارأ هنأ نه سلام فلكتمللاذ هلاقي اغا

 هاك«

 هي 500 0 م.درلاذ كار نك كي الها اذعمو ىرهزأال ا لاق ىهدمصم

 دي ه١ هو

 | نع زوسشأو عسا رغد ةأههج امة ليقو نك ى اف ضابوداو ب طات خول
0 

 ىلدع دل لعملك" اتق ةيملا ىلعامر ,ءلاَتراَعدقر* 1 لا رك ذا !ىفارعسلا

 معلا اهدصا سف ئقآلا سور * مك

 شنكب ى هيناتا كل 0 50 در 1 انهمق حلا اع راتبا ىجمضالا

 ا ةرعودر لاو لاك نينولوذ“؛ ئث نمرعل !تاعث لاق دوس طغت هلم ىذلا ضم الا اوهومر 5

- 5 2 2 
 هع "6

 ىدعسلاةربو نألوقو ءاطقلا -وأا

 9 مود و و هوم عوقهددو

 تاور او 0 "تا #23 قالت ا ازام

 2م

 ءلةطلاو ىرما اونا اّضلاةاشلا مَ يضاس5 ها 0ك هواري د طم مالا للا ىع

 ري

 ه-0- ل

 اطوال داو مخ 0 5 مسسالاو 0 م2 ناكاذا كالدكو هع

 قدالاو نع رالا موكل 5 معلا عميطقلا ل كا ةمعارتأ حا فصن لاقو قرم

 سلو )2و نوه

 م.م اللا ابنا ا د و تيا الا افرع ءاأ

 عع بنرعلا اسأل ب للا

 ملا مال_غلا تاذ.دارأ هلوق
 هداشنالىرهزالاد :رابعةدش |

 هدشنأومال-غلاتاذك هل

 ىيككم |



 مييجلاو ةمرعالالاةيالانا لام هشعيبع ذكريات لاوْنيركا ىفةطنجلا نم سدا

 مارا لأم نزل ساهنالؤذا قى اج و هقاح أ ماف رع لعالم هعجج لد هدنة مرع

 رداَآلامرَع سايدلاقَد 5 رزان !اىب زال ارعم 0

 ا وش
 اهلظنل نماهلد->اوأل ةانملا ءرعلا حاصلا فو عا ضيا را تاتا سلا عادلا لا ةمزعلاو

 اذ اك دع

 ىدءععلل ربنباددلا ةمرعاهدحاو لاق و
0 2 

 7 وعلا هس ود نم در 2 ذاب رامنير شاه ااًبسْنم

 باب رلانضرأن كسلا واق منا لاودواهد جاوا ذكواهرس ؟وءارلا في مرعلا ةولاق

 5 »لس س

 ٠ْ يلا ةفينوْ لان هاد والعبر ليقو 2 ءعملاو ىداولا هبضْيَذ م ةمرَعلاو

 ميلا ًايئااءامسأ نمو قرهزالا لاك رك ذل درب اضيأ مرعلاو 0

 لبق معلا لبس سمويلعا اسر افىلاعت هلوق هنمو قاطبال ىذلا لَا مرعلاو مر لاو ةنعتلاو

 لاشي ىذلاوغو ىرعزالا لا ميلر لا قد ىذلازأغلا ىلا لبقو دلاوأ ةانسملا ىلا هفاضأ

 مو ةمعنا ست موقناكو دب 5 لوما مرعلالبقو د وم !مرعلا لد ةوٌتيدسَ هلوذللاهل

 َكاَوهظ نيب رع توا يدع عقلي . را مارلي ردع محا 0 رمل تناكو ةريثك نانو

 ات ماتا ااوركشيإةر مشلارامتنمهيلا اتةاماولس رف نسر 8

 مناعي تسدرملا كلذ هبةّيف امان هيا دوب اياد باو أنور مذ

 همسوث هو مارد

 ناكف نيك( فأر لف رذقلا حو مرعلاو رذقلا مسمار َرعلاو مانجو درو 8 /|

 ٌناموعلاو حلاة رعلاو ا لاعولا نو منال نيمار ارعلاور عونك لاذ هال حَو

 ةيدصالا لف هيلع عملا" دكنال اقلاع وس لرالاو رع و رعاه داو عرازمل

 7-20 ءو دم 4 8

 لاقذيدشلا مرمر ءاوئش لكن ءريثكلا ولف .ةوريثك مضر شدجو
 همم هم «ءح

 افرع ا 5 امتد يعماعتلا دا ارادأ

 نامل !ىز هزالا ةيهاَدلام 3 ردلاو عارك نع ةملاديدش م ضرع ل ارو ا شل امارعو جلا ةرك الان امر-هلا هلوق

 ]كفو ل _هالافاذكا

 سوما لانو بيذهتااو

 ركحالا مذلا,نامرعأ و

 رظنافمرعاو مرعاهدحاو

 هيتص* حا ررو

 و مس <

 عدازملا تامر ءلا نامر رو كلمن مهل ناك امون لاوق أباك فو مرعامهدخاوةركسالا

 ةيل صبى بل نيمارملاو مزعل وو ىرهزالال اق مير علمقو مرعأد حاولا رك الا لدقو

 0 1 9 ِِ 1 لاا ب لح اعد 5 *
 0 رمل هتف اولا تع م دي

 مي

 مكربامراَذ - ةملاومرعلاو نيمارعلاريظنن داسعقلاو دولا عجثاد ةلاونيِداعتلا لب الان

 لوح



| 

 ظ

 ن
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 ةيقرلا#نامدلٍتْدَجىلا ةبْأط صر 4١ "علا ار ع الانا ةربدلا لوح

 ةماولا ضراعوتان :ةدأام انة 0-00 معلا قا أو ضرعلا ضراعو 0

 ايلا رطل ا يدا اف ا

 < ا <و ل 2 ست -ٍ 0-2 9 2

 اراسنيأق راغا ى أ نع: يملا رامدلا ةمراعب لأ ست
9225-9 2-2 

 مزن رتل ىرهوطبا دواز بل ةلهرةر م2 رعل و

 راثصو امون ا 53 انام عذام ةعرعلان ا

 يدل“ "أم ن0 و. ىرهو+ ارك ذاكر دل دلو نايا ةغباسال اوه ىربْنا لاك

 نزوات للاب لا ةمرعا ااو رار

 2 كه

 اسانداهمسدتامَر 10 * اسامرحا دلي لَن 5 003 اناقأا 720

 دن أو هتاوأمأ ىنه؟تاغلث الث ىرحَو ىرَغوكلذَن راعفال هللاو ىرعيلا الا

 ىلغت :امودعتوادعك د 2 مهل بدو ولا دور

 وى سهآلد و 1522-2-6

 هدمةودحلاةفَدَم .رعلاام هلق لامد نم ةم روج دق لك 0 رغلا ضءبلاقو

 رثك لاق نع كابا ١لاق نإ رب لح نيبو اوكلت

 هم و س2 0

 مراعز تف داتا اعلا لد 3 ئ “اع آثمقال نمثد

 هلع 2272 6- و هيو و

 00 لا(غر د ءو اما رعد امراعاوهمدقو راغب بيثك م ءولاو

 1 ميلا" رعلا ىهودشأ معن ىلع ىأةنعرع مروع نا لاعب نوع ازاعتفلألا

 فتاالاةَرثَو نير امر ءلاثنالا الا راع رعلا قو ىلاعلانسداو*اثلا,ءاحاسع رو لاق

 ىرعزالا اهيفةغلهمترعلاوةعرعلااهلعل ةفشلا طسوفنالادنءىتلاةرئاداللاقيورع 'وبأةششلاو

 نيرا ره او مدمر هديل هولاز هر هلا ةئؤشلاو هنو لاو ة فيلا ىعيدارعالا نط

 ءاج صوم م مرا اذا ارذظلا ىف ىَدَق هنأهفءهتلا ىضررع ثيدحف ((مجرع) ٌةسرحلاو

 نونةغللا لها دسنع تكي )و هّمققَح فرعثالو ىرس نزلا لاك دس ةاذا ثيدخسا قهرهسسفت

 ليقوةديعب تاق 18 كارا 1هلرك ذ دو همر ]6 ْن ًداهتحالا هيلا ىدؤبىذلاو

 (( مدر ءال يدان لور هلا ىرهزالا 500 رد ص: ىاءانل ' مكن رحادتا

 و 4

 قاكمردص#لا ىتعبو هلوق | ةبق ,قرلاديدشلا ظالغلا نامدرعلاو ل ضغلا ىف .اضأو عب رامشلا ه.فىذلا فدعا مدرعلاو ءاذ علا
 هو 6-8 هدد همه 7 ع هد ٍِ

 برضا دعو * ةيلمكتتلا ملا مدرعلاو دب ديزل ع مدرع مدرع لج عملا ل آرلا ىلتعيو * ةيؤرلات
 ىعحم هأ يهعدعمدع



 داصلابوه (مح رع) هلوق

 "لمكتلاو لصالا ىف هله هملا

 قو بن ذهّلاو مكحلاو

 هعمر عومطملا سوماقلا

 هررحو هرظناو ةمعملا داضلاب
 ويح هأ

 ملا مهارعلا ئرهزالا هلوق

 مهارعلاو هلوكتلا ةرامع و

 خلا معانلاراثلا موهرعلاو

 تعم همأ

 (مزع) مملا فرجت بأ نيعلا لصف 1

 7 درعلاو لها ن يلا لير واطلا لوما مدر 00 ءااوومللا ]ملقا 3 لغلارات ||

 د درعلل تلقاذا لاك * مدر ةرعدر عانس م جاحملا لاك :رْصَقلا مدرعادنا لامقد هيالصلاو

 يوقلا مازرعلا وا( رد دل , ًاوهفمدلو ديلا لا ياك دولا عساس ًاوهفمدرع

 جادهلا لات ضيقتو عم مَ َرحاو عشرا م وئث لك نم عملا ديدشلا

 ةعدق مزرعة محو مزمل كلذكو عرج انيلغم 2011001 0 را هنمّكر *

 تر لية ت اناَءاذأ ىرهزالا انوار هل ىرهزالادثنأو

 دهام عسل يران ملا عاج الا ما ريرعالا راك ورا تراك ع لبكرلا ءعال

 دوركم :نرعماك امدقو لد : هةلامفيسلا سدح مند
 ”ءوم د3

 ةفوكلاا رانك رم قاوبحال ىنعلا ثردح وبول ىس يو

 (( مدرع ( تاساكلارهْنآ طاتكت و سان تح يسع اهيلازيلابسن

- 
 0 3 -هس

 مصرعلاومدللاو هلمقو ير وهلبق وة اًديدشلاُي روما ماص هر او مضرعلا

 مهارعلا (مه نع مادكرَع 0 رع ل صرعلاو لوك الا مرعلاو طيشنلا

 1 لاق لبالا نمةتملغلا

 مهايعلا هللا لاسبان + « مهارعئأ ولك اور

 مههارعلا مب هلا هم رلاوذ لاق 2 دارو مشار ديلا تاو + 7 ريد لف ر ترددت

 لَجتارغلا « امها راو انوع *5 هر ا مط جانب .ءلاو

 ركذ علا تاو ضال كروم ةماخدى أهمها رك ةقانومهارتب لشن مهارم

 0 دشنأوئىث لكن م رانا رتل مسهار هلا ىرهزالا: الو ءاندروأ قنا راد تلو ثنؤملاو
01 

 مهارعو نها ارعربعت*ار هلا موكساغلاكلذكو ديدُأا مور ا 0 اًموهَز رءامد ا عابصقو 0

 محا 2197
 »* 3و تسل * متلو لاق مسلاو نوال. وعر ةقانويظع مهارجو

 لبقو ةهظعلاة نسما لاخلا نمو هرعلاواهعش و ايو ىفةنسنلا لب الا م 0 هرعلا هس نبا

 مو3 هد

 م“ ن2 مهب مالا ىلععرعتل ا مل 5 27 ثنوملاَنوَدَر كملت نهار كام ا

 ست ع8 مدفع <© رس <" يي 2 مهلا 2 1

 مزعل ثمللا لاو ةلءفدارأ هلع مزتعاو ةمرتعاو مز ود واعر عولمز ِءوامْرعموأمْر «مو

 تيمكلا لوقو عا 2 نم اكهملعدةعام

 مزيف كَ قط دارو #* هتباسُلئدلابيصسقاهمجرب :



 ءوع (مزع) مملا فرح 85 نعلال دق

 ا ناك نا هيف ليف لنا ىلع مرمي تاق تش ناو يفد دنع باول ىلع ة كرا فدو »لاق

 ىلذهلا ل جالا رك 5 هاك

 «بها هلا ىلاملا ىفبْدَدَكْلَ و اًمْزعَت يَءتئاَكَنضرعأ
-2- 

5 8 
 يلقون ازا نيدو اهم ةدرصالا ىلعَتز ,ءلايوىربنبالاق

2 5 

 ايي هللا ذهبيا رس ىلع د السنام ع 2 َىيلَخ

 اكعيفقا ارغل ال .ةدعوم لهف د هدم ا 4 2

 : ىلا لب الار نمار تسر لغد ليالالوألاقفرتو يركب لات دحلا فو
-2- 

 ا هعدو 1 حاف موال تاور -ركبابأ تأدارأ ماما .َتْدْخأَرل

 ١ را نكي ذ ودل ناف زوي مر ريتال ةلسبلا مابق 9 ىلع ةوقلابى 0

 سعالا بانرأ مع ركل الاقدار هي نجل يح لا

 - 0929 )هم . 7< 7 1 1 : 5 .

 اذه ورشة لالناسن الما اور ءدالو سهالا مزعباساو لوعفملا ها نعمل ءافوهىرهزالا لاف

 سر مو آلا اذ لامع ذا هلوق: ىجاجزلا لاهو كاع أاغ و كك

 هم م8

 اوم تار افامتتا لاك ا درعو صلات ءلوةت فر عااو ءانعما له لاك لاتعا

 1 ثيدالاق و هيلع مزه سهأ 2الى زعنالغااملوةتو ل

 ىدعملاو اهلعنيكيلعهتلا مرعي 1 !اامضْنارَ ةىأ اه ازعير مالا خلا ةرموديدعمت كيمو
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 ست ومد

 : دوع'تيفوو هيلع ندنوكمَز 2ك انت دكوامرومالاربخهانعمليقو مزعاب يف ىلا مز ل
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 هز انبات توا بقنا لاق دوعس دنا ءنعءكورو همقهللا

 ا فو دعلابفوملالاجرلان 5 :زعلاوا مبان م أو هنلا اهنسوأ ىتلا هسا دع اًرعرودنءوأ لاك

 8 7 هِء
 ا ل..*نالافهنابجاونميجاووهتلا قوة نم وس ىأهقلاتامّرَعُو ا زل ثددح

 7 3 ١

فوك ىلاعتلوق فوز يم ذه رت وك ىلاعت هلوقىف '
 ْ تيدح فومُحو صرف ذه 

 ٍ كن طاع قل هرب 2 رع و اسوة وف ىلق اش ىأى دنا مف [سمأ

 1 ولا ف سانا ىلعءا سحألا تامز يراسل هاتفا 5ك همز لا ىعوا دا أ

 0 ١ اوس مْرعو «أذل| قعر ل 0 يقلق اواو دعبل راطتالا لا

 >2 ه2

 ْ اهيفهت دين أ دولا تانآئراك نا ازعواهيلع مسي هن 4 "كةنطلا حر عسا
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 ٍ 1 ا الا نارقلاعتارعودوصتسلا عازع نمِداصُيدصَسْت سل نآرقل ادووعم تيد ىفو
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 (مزع) 0 « نيعلالصف 4

 خحاوؤألاو نَا ىلءاهيمرُديقااَقلاَ هك زعلاو 0 لان 2 ىتربات تاف الا ىوذ ىلع

 ملا وأن اريتسفتلا اجو مولاة وفدا رم لعام رءَيذلا سلا نممزكلاولوأ

 3 زا فواضيأ زعل لوأن 00 نضد_عكومال دا مولع ىو هو مهار ا ون | [فاؤملا طقسادقملاح وهرق
 لولا اذه ىلعمهددع ند

 ةالدا|ه.ءلع ىسع اندمس

 هلدك) ليقو اريص ادعت ىأريصا انة ع زعلار مزعلا لدفاع 2 طر و 0 حرش َّق 6 مالسلاو

 عم همأ

 قاغتوقو يصل مزعلاواه اشباه خدك ىأ 0 ىومزعلاولوأبساك يضاف
-- - 

 00 1 ةااوذعرمشلاو لقاها او ةعرص هع سوماقلا

 2 ري هم

 ساس ول راع اوءداؤة ارم ءأاذا و9 1 ع زك عدوك الق ىو

 لاف ار اودع ءءلا وعز علاوةءلعاموز «ماناركأام ل 00 1 :ءال اوم ءالو

 دعس ثددحٍفو 0 معك نعىلامنولوة» لي ذه قفل فريدا مزعلاو م - رك ارنا

 اا تو ترم نقوم هيلعانريصو اد كلل البلا اصأالق

 - اىَتلامورقمةعر لاق ذيددلا

 ه- عل و

 لدسملا سا قدي يزملا هن ما ىرعاذا اك همك نك االول

 #2 ضامتْا فورا ّن . 11 »ع يؤ رلاكامهريغو ىذااوريشألا قدس مرماْمالاو

 يروق هنمو هك ذا بك ار تي خ رشح و هلم اذعغ مازال ف دواذا سرفلاو

 قيرالا لولا ماو اًايميف صراف سرفلا م كَ 5 لادم *

 هدو. وهرب: هم 9 هوم

 لة 53 1

 وول تاواَمأ بر بر 111111111 تالت رو هم أو مزعل مأد

 و ه2

 دقلة دروس ىلا مورا لا 3 لاق 0 رت
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 إ ةعزفمةأوقو الآ از اانلاو 0س دعا وو محو وما صو مْزع تاذاجنأدير
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 اهيفو هنا قانا وعلا وولاة سس لاقيو العا 5007 2 17

 . 2 ىدتمالا رارملل ار الا نادك ناقد

 م م 2ع م دوم 2و 2
 ليبسلاهينيعدسي امك يوم امأذ

 ماك عه ل

 هلاك هش أت يدح قوم ألهم سرها يعل يقو رثكلا نم اهئانشأ كك منوع #قو

 كك امماسنلا ن نءاهبقك يقرا فو :لاةقاثا ىف رو عجبت اوعلا متاوُعلااوَسدبور
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 ءا رذلا دشناو روع مروعل اراه ضلاهسفتقوتلدارأ كوكي تزوج ورب راوقلانن نع

 "لو ةناذعلبأ 35 باوألا َقَلَح تْوَدَعَدَع

 فاو محالو ليا 35 اس بزوال
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 و ه, دروس 2 هع هس

 هضفأ هزعو مزعاهد> اوباما وربنا عير مور 0 ا ل عرجلاب

 جاتضتجرتمذع (مهزعإ) : دوما نوما ةدَرعلاَو ميلا اهتعاجيو هتاسقو هلرسا لجرلا

 م( لا قاو مغر ءق هت ًارامضءدالا اهفرألىف اقع ءارلابو أ ىازلا ىش لهرط) ىل

 ا 7-0 كعب
 5ع

 50و ع هيلع ع في 32 0 2 5 5

 مودسعلا مله تاو ةاالو 5 ّ 1 نان د نوعزاتحالو ةخللا لهأةفصو
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 2 ةم يسم <

 يملا 0 الا ما تعالا 50 ب الا مسعلاو 5 ا ةسع ومس معدنع

 و لتاسما ى هتءااو ا هو ةرومأل للاى ةايتعلاو ل

 2 م52 9 5
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 مما ءاعديق ميا ل مهاددااَكمم مولات 0 اولا واعرك او اد[

 ها 2<

 + مدعم أهيق 00 ع نحارلا ل وةىفرعشلاقو 50 عا :ال أ

 د <٠

 - 8و 2-1-0 سهذم » 6< 2-2
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 مقذح اولاييعلا ىلع نوداكلا ممعلاو برحريغوأ نك رح ىف موقلا شو هسفن قر ىرقوملا

 0 0 3 20و 5 0 26 . ٍِ 5 َ- .٠
 ماسع3 لالا ىركنمتداك نيغلا ادا 3 هنارحز جان ل ءرلاع رك نضقنو

 5 الا لاو فرت ليقو ضمن ىأ
>09 2 

 ميل ةككار 5 نيعست 03 مظل زيغقلاءاهيلع انك

 : وصالاف دعا دا ممعالا دب ءلا قثي داى كو مدقلاودَ لاه نموت قرا فس 3

 ا ديلا رانا مسلاو ام ينالاو مس ًاوهوانم تع مدع ةاباأ تيتان 5 نقلا

 ْ تملا كدا يملا يشا سسعلاو غسرلا سرب مم علا ليقوتاسنالا نم

 ْ ع يأ مدعالا ماعلا ن هقاذاقو هللا موسعا لب ةولاتلا س داع ايلا ارك موسعلاليقو
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 اخي لصالا ف طمض أ حال لاني مالا ةعلاتيد دايو مدع عدطلا مدعلاو هاطعأ هريغ

 1 1 طم ض نك |

 لثموقثوأ ىهوا_خاكساب |
 وهوهلوقوس دما ىاهيفام |

 ةففخو اولا خشب اضد أ وعملا 1 ال روب هيي تاي ءاعأ

 قرر تكلا لذا اىف ا
 ْ 3 < د -_ م * هم 45 ند 007

 ١ هلت ا 2000 000 03 ادردصأا ررحوةدد_ثمواولارسكب |

 ٍ 30 كرا ل ا ل
 ا ةمرااود لاك ضعب ىلع مدعي امناذح | تقرطتا ل قو ثقرذ منعت هذمع تءمعو م-اعو موسع

 ٍح 1 مدعلاو هلوق

 .سصم ماا|
 4 08 ازيك مريغاهطسو هَسْفن 2 رو مك اؤدر لاف هس اب راكم لبا ىعو



 طيضةماسعوُبو هلوق

 مكاو لصالا ىف نيعلا شب

 ررحوسوماقلا ْق اهوذدو

 ووعد هأ

 (مشع) ماافرح 5 نيعلا لصف 6

 نازلة يعامل ذا سالو خلاد : لال لاق وردك الاون مو دَطي ل ىا

 صصص بصمت م7
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 ا لم ورمالا قدمك ىأ مجال او عاوقلا يقدم ًاراجو ضاقننألا مسسعلاو لاك
 و ا

 كنممطرام هّنبطعأ اذادثوستعاو هك الو هده> 0 ىأتوثلا اذ هٌّتهدعاملاقيوهف

 ةريكللا الم .وعلاواهدوةدحا اولوستملا أ ةىارلا أب وءاشلا ضان أماستعالا .

 ةعرت اوفا ةَمصدعلا مع عنياةنإم و عضو د دياي لبق ماسعوتودالوألا

 َقذُهلاَد زون ةدعاس لاق عمطلا منيا تعا (ممإ هلأ ءاارط مطسع (م اهدا

 منعم هتلالودواملا فم 5 1 علا تالصأى له مأ

 ةليشعان نلدباههمنأ بوب ءرولا ان باع موا جا

 سد نا يو ع احم

 91 طاختبو و كرا تلاتفاماعتدبلا تك درا طيني عوجشلا ا مدعو

 ةلكْنو عىاملءادخآب عة ءلعتفكو هنا ارع ثيدح فو مّمعلا ن يقال هام

 رق حو
 ١ نيالا مدعوم سن ةعامقلا ا ا اوة-سان

 رو ه-وهديكو ١) همه س2 و هدد

 ماسلا فرعأال كرهذالا لاح هاف ادور اقياعوةسرام مما ا

 ةدراباتتدلب ناثيدحلاىفو ىسمدقو سيلان 5 ةللدهملا نييللابعو .بعلاوزيكنا تاب
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 0و نوبل مالا ليقوم مكمل ادازيلا مشعنمو»و ةسانىاةمددع
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 انك ًاوسنيفةوبهلا هتباصأ مّدعأ رص و مدعو مناع 2 اورصشلا نمبرض ْمشْءلاَو

 ) هع ده 2وعى2-7

 لاك غلاب مهم عأتدنو مشع اريصش اهب !

 و مود د تم

 اهتغأوتخف عافت وص * انجتاذااهضختوصناكا

 يامولاي تناد ا مرق تاو م اهماعتلال ءالانباءادرو

 اوشن بش هلذنا نموهونضانجلاررغ تدئوهىرهزالا لاهو ةموشيع ةدنحاولا ضاخلانم

 لاو قاع د تنئاضيأ موثنعلاو سانروغ ةيسرافلابهكلاقيىذلٌخحاصماو صا اود ادا

 غةتوصالرصم واقعا لقرلا هتدمنا ليقو اعدل ةغمصلاصملا تدنن ل آلا هِيْش

 َ ل رلاموبحوانتاك ٠ ُلَيَ فاس لدا, ةمرلاو ذلاكررلا

 فا ازاطالاد < لد وط ٌقيقد تن ى هلاق ةمو شيم هيف قعد هما ىف ىل هددت هناثد دحلا قو

 تلا تمرومزتلا كين لعب فاما ههنا لآقياو قالا نسل اميز الا ماع



 غول (مدع) ٠ مملا فرحت نب نيعلال صف

 دير “ 7

 : ةموشدع ةنوصمأب ناك , رضولث يدا فو ةدئازءا ا يع ٍبدَدلاَف اذيأءا ءارضت

 هناك لا وداد بعامل ضل دافعا لاق هو كر ل
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 هد 0
 ب اهف سدلرهسلارع عهد تاهدوع فار امد ىأ هل اهلصآبفيطيرا ملا فعلا

 0 عل دات مئاعو مطشأ لا م !اًدئلا ةسثوهو فاتت و 2 ل نفموُش هلا 44 05

 ه5 م داع و هع سس ك

 ل رزعكسهدينبا نا مكاو رمل ىرهزالا نع (

 : اهني هاهو علل برع ماك مشعل ( مدع) « برا ثعكمراشُع

 هوم )' وص سم و و

 قأمخْرر :رسالا هلا شأن نمو - املي قولقزو واسس وين

 0 انوكباك الوقت توكيةم كالو زهعاذىأ ٍبَدتلا ىلعو هزة مو-ر ا
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 : وهلب :لو الا عونريسغن م نه ةبلاتب هاف فاو فأل انعمْوال ]قا نخال_عاف

 وصد -ه

 | لاك ةمدعلا منالاو هيو ته ذموعو لوالا عو نمش قاتم حومألا ل -فودعز نم
 وه

 : هل هرب هز دورت آو 0 معأ ما
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 رز ورع ةرلل لوتردم ان لزرع 26 0-0

 ا ع ًاةمدعاذال نوكينأ اروع مودل احل ىئخالا لاو قوفد «هانتغم قفادع ءامنخ
 هس ©

 9ص دي

 1 ةماعلا توكمالمالكد 1| 01207 علاوأل اقم تاعال“ نمد فرم حر مالا .: وكنو

 | ىممعت يراك اًسىلاعت لوقف حاملا لاو ذوذ كلا فزوح شفخالا هلاك ىذلا اذةولاق
 2ص

 ْ مترو مالا هللا رعأ نم مويلأمصاعاللا# هلا رغم ىعملاو املا نم عنج ى ؟ءاناَن
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 اولامولاف مودعم هلاقهلناَم 0 منكسل ىلا َطْنْنَم مضومولوالا ند سدل“ امتحن اذه
 ود

 ٍ مطوع نر هنوكمز رهط 317 ,كاعال ع «منوكتو مو.دعم عم م داع نوكي نو

 / ديمون خلا ل دك قانا ىرهزالال اق اعل وعلو الا يوستمال نا

 ْ هللاثالف مضتعاو عاطقن الا ىلع تب ا ندقلاو لوقا اف لاو عنامال جالو

2 100 

 ةيصعملان 1 للاب َتعتتما اذا هللا, 00 هاو مدا انة علاُ» امل مع و هب شد ااذا

 6 101 هب مدت عاو عودا نم عنج ىأمصغي ماعطاذهو ع وحلا ندع هاتاايعلا ع

 ىلا عع 3 8 2-3 ه-
 ا ابلغ أنى أ عطمسأف هسه نع هن دوار نير زعل اة صا نع هءاكح ل_>وزع هللا لاق أو

 (رشع سماخ بنرعلا كاسل 535 يلا

 ىعدب كلو هك را 9

 سوداقلا ىف اكفاؤملا

 امهذاك مرشعلاو تريشعلا

 ها ديدشلا نش1نارفعك

 ا

 خلا لوع-فملا حري هلرق
 تيذتلاول_صالابادك
 لدي بدانملاو

 هةحالو مالكللا قداسةملع

 هويصموتك | عطقنلا الاي .هومداعلقالاؤموصعم موحرملاو ممالك فاذاشالا لوعفملا ليون



 طمضاا اذهةمذدعلاىهوهلوق

 حاصلا حس ضءيىاأ عت

 طيضنكلو هب حرصو

 مكحلا ىتذسنو لصالا ىف
 كي رتلانةمدعلا بيذهتلاو

 ةعدعدد_ حاولا هلوقاذكو
 يم
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 (مصع) 2 ملا فرح « نيعلالصف 54

 ايار تلا ا الوقت ءلا ىرهزالا لاق كلاس ا اا ْ

 م هس -

 ذلك ويو4بابشأب قلو » مصعموهو سلا يف طرش 38

 ىث هلال هلا الن ةداهت معلا نس نيرا قو مالو ذلا نديغالو 4 اهوا

 للا بال مستطالاو كام عالم نائلاو تلا ممدعلا ةمايقلا مويكلاهلان مهمدخام

 ةخاحلاو عايشلا نم وعن ىأ # لمارالا ة هدع تا الا 9 بااط أر مشهنمو هنملاعتلا

 ىو عّرولابهتلاههضَعف كذالا ثي د فو مهأاوم هوه“ 5 ماومدعدقف ثندسحلا فو

 هيرمصتعا هيلا مدعو بدباوةنلاةدش ندهن و.ءنست ىأان ديانا امة ور ا

 « سلا همسه

 مشمول اههلا ديمو 3 مر خو هلا طق إارعاماذا مطل هلابدُن

2 

 هلت اذا" الفي يصعأو لد دا لمتنا لجرلا م هعأو اًدَعاماذاىوربو بيدا

 ءءء <55

 0007-5 ذا مدعأ و 7-1 د العا بمدتعيانحرملاوأ ل سحرلا ف

 ميك نب فاخا لاق هماح اروأ م

 ماسعالا ادة سورا لد 3ك 5 ةينغدا داونلا ىلع ىلعلاو

 ست مو

 روج كر اسجل ًاهعجواضبأ قفا ىهو ماس عب عب مس عااطالقا ٌةمضعلاو

 ةد> اولا اهئانعأىف ىناااهتيتع بالك 'ماسءأث يللا لاق ةمصعإلا عمباو دنا زلا فذح ىلع

 اهءاصع الفاكن ٍاوداقْسَ 2 ام سب اذا تح ديسا لاق ماّصءلاةي ومد

 عج ىرغ 5 ىربنالاك داصلابما معلا ىهسيهيسعوهسبأوب بدلا ليث ١لاق

 لاف ن:لوةتاوضلاو لاعأ أ ىلع لفه ال نعسان هرقو ع زمالة مشل
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 عايشأو عسبشوة«بش ةلزنعنوكشف ماصعأ يلع 0 مدعم 1 تعم : ة«دعهدحاو نا

 يصل لاف هي ةهيشالا ادهولاك لادع ول ذل مع ماصع 59 اًدحارنا ليقدقو لاق

 اذا نيل ميقا لّزالاود يلا علب يتركب ماصع عجب مشعر مش

 ثيدح ىف كلذءاجورذاو لا مدع امكثالو تلا فو ادالحا هبدلشأ كاذكو 2

 ةهقعددس لاقي نهحاكن ادفع ىأةف هرعنب ال اك ه ركل استلا ارذاوكلاوة ود
 هس د

 درولان ب ةوررعلاف حاكسن ادع ىأحاكستلا
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 روُدصانَسَحُي مناك امىلع »* شو أ ةمدعت 11
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 لاق

 !ليفل ماذا رمعبلا كلذكو هق رايتس سرا مسا و هيمضتعإ 9 6-0 اوأ
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 4 (منمع) مما فرح 4 نيعلالصف

 مآ ذ هن ه2 1 أ ع ما لع هعيش راء ا.ه ّ
 ةمدعلاتلازدقت ترثك اذا لوة:همدعدقة أش كل هااملكو ل. |ةيدعلا لص حاجزا لاق

 1 3 1 -- ما 9 -. لك ء اة ماء د - 7

 ١ هحعرمس سول رهن وأ هل-رطساوك_ستماقةئادوأ بءصريسنهنمءعنادا كصارا|لاقيو

 9 58 3 - 8ع 0 0 00( 3 6 قع 0 8.2 5

 ١ هلوقو 0 يذلا ىااحلاذا م هعار هطأا نالاقو 60 ا دا

 دودو م و

 ٍ بحس .نمعأ امتد مو هلوق قكلذ كوهتلادهعباوكت ةىأهتلالد كاومدتعاو

 اننا خدعت عموم ردوا تر قالا تزال خلطات انفو لروا للافو كالو

 ل ا ل ال 90
 | تهنؤثرللاهلاقىذلاو ىرعزالا لاق - ض_ اه« نمكاذناكاذا مءأب ارا لاقي و لاق

 [ممظو الاه ءرذأى نصا لاعوألا ةهدءااولاكءاشاا ىف نوكست هعمل هش هنا لكولا + هرغ رز 22 عسكر ترقى ا نردك“ 5 0
 0| سه , و 5 0 وس و ع 00 0

 ةريغت انعم رثك ؟قور خس ازعسفت ن « ثلا ريغ ىذا افلا ةفطوألا ق نوكصصتاماة سلو

 |9 هس / 2 2 3 .٠ و
 : مصعال اوهد.سنيالاق هش تال نءرذ- ىلع نوكناكهريسفت نهرذح ىلءنكف [هزوط نم

 ا ةدسعوتأ ل اكو 00 45 .ءارذقتيذهتلافو ا هعازذ ف ىذلالوعؤلاو اب 15 قا نم

 ْش ىراللبتلاو سوقلا ا حقو 0 وعزل طا هنا ف قابلا

 اة هو22 ىو

 مح ا نيددلاءاضسلازعملاَن كاي و لا مالو 2 2ءالقوانم .رقاهمد :ربءامدع ةيمظ

 : ىذلا ان دقو 1 0 ع 1 1 ع "اسودتلاوأ
 ||“ ىح تا ها مرر 3

 1 نانا ين دان الا مص الا ارغلا و ص ”الاوهققوءاضد هداحرىدحا

 5 وون ليم قْوآلا ض.وقومعلا ىابالا مهاوقك اذهلاشرو ديلا ةلزنع رئاطلا حاتح

 |١ ىذلا لاك مصخألايارغلاامو هنا لورا لق م 5آاتار اكس طامال ما ثرد كلو

 و ةدناتبدالا قو هم ادلب ةريزعاتاكوتتيءاضس هداحر ىدحا

 ريالا نب لاك مصعألا با ارغلا للملا 0 خالف تابت تالفة

 ا ىرهزالالاقو ءةمتلا» هس لقدر لجرلا ض الا ليو نيد آلا ضءالاوه

 ْ ءاهدع نهم ىتالاو مدع لوعوللل_.ةهنمو نوفا دتافاو همدعألا بار ادي. عوألاك

 ١ رج اهل أ اغاو دج و داكيال ري زعذانر 13 كقول ده لاق ايدي ضاينلم ضع ارك ذل

 ا ءاس الا قة _كلاع ثيدحلا قو نادك كانو بالرز ,اغلاو نطل ضيا اذهام أولا

 : لاو سرفلا ىدب فنوكيض ابل ةمصُلا لس وربثالا با لاق نان رقلا ف مآل بارغلاك

 أتم ل لش دال ]سوزان ىلا ىو نات يتق نياك لق ىرهزالا لاف لغولاو

 ١ 8 هعالانامع :زةنالد معى أل وق برطضا لاو دع ىأ ىلع دراهف مصعألا ب ارغلالّمالا



 معلا يلافزي م« يلا سفن ب
 اهلي هغاو دوي داكنال زعنايرغلا ففضولا ذ هو ه_هيلاك م نيديلا ص الاود
 00 ا انطوت ىرشزالا لاف لعمال :يمونيدملا نصرك دهرجا

 ناررغيُنهاذاف ايعشانل دى ح هعئانأدع ولدعف ضاعلا نيورج عمن امن لاق نس نع

 لدال مشو هيلع هللا لص هللا لوسر لا ورك لاف نيل 0 1

 نأثيدحلا اذ *ىفناندةنىرهزالا لاك نان رخل !ءالؤه ىفابار هلا اذه ردقالاءا لا ع نمةنحلا

 نايرغلا ىف هنن رار ؟ادارأدنا مخل ارش لثمالا سند اءدتا لصوت لوقوع“
30 

 نيحانملا ضسالا مُصْعَألا بارا لاكنأ ليم نبا نعىورو جيلا اودوسلا نان رغاا ربك اتا

 ءا.ضبسلا ةًأرمالنولوةمف را لطانببلا لميق:يرطلاو لامرف ا ثيد لل نواح تاور

 عارذيضاسلا ىوذةمد<لاامأو ممناولأ ىلءضايبلا ةيلغارجتم>اعّللل_.ةكلذاوءارن وألا
 00 ا ع7 2 27 سد) <59 ع ا - -

 تاودنمهيدعلا ىبارعالان با لاف ةمدعلا سءالاو معلا نايمعالاقي لجو ىلازغلا

 يتبل ناليعلاق ليلا معلا نوكتدقو ْنيقاسلا فاز هلا قو ىيدنلاعق فاطاا
 ه ماه

 اني جيس راكب 5 »د سا لاب |ممعْسكَلَ

 ه9

 ١ ذهلاحر تودي د ناسا ناك اذا لاك ل يدنا ىفةممعل اد ددسعرتأ لاو اهتمدع م هدارأ

 لينا لاف رم اوأيلا مص أرك لقىرخالا نودد ديت لع ذا هع
 5 ءهع

 اكل تب ذب يسال نر خراب هيدا شانل سانا ينكلا
 و هد و

 مدعاو قرتكو ألق ضاسب سمرا ىديىدح اي ناك اذاوغْسرلا ف ىف ضان .ةيضعلار ةطألأ نبالادو

 د6 و 3
 لعشو اووف عضو هوجو دب بوكيل نيدسيلمْأوفاع.ج .ة- هيلا ْ :اكناواعرمدا اوأ ىلا

0 

 عطوني عقوتالممعأو م 1 .هيديىَدخأبو مضو ةودجون ناك ن اورصعل ا هسنعّب هذ

 رطملا بالاك ىرعزالا لاق دما ماو ع ايل ام ١١ ناك نايا

 قببائخ ةقانااد- نق رس اذالوبلاو او حسولاو ن نردلاو تسلمت با سا

 ميصعلاكخارمسهقبلو : فيج اومن دوصلاب ةنارةروتخ قير طاك
 1 ا 0 ولا ميصتلاو

 اهوسعاهتعّراط ى ل لان م فر هك شح ىلافةدىذزبب تع
 اا

7 , 

 .ىرْئالاق امهريغو فانصفلا و ا 5 وى لك يب مدلاو مدعلاو ميسهكلاو

 مظعلاك ناغكاءاعجر « :مولكرباوولا نهانسك .... رغاشلا لوقدذهاشا
 رتل و 3 27 9 -

 عيخرلاو



 2 (مدع) ٍ مما فرخ 5 نيعلال صف 1

02 
 مي ”انه فو لالش 3ع ةحيرمت ”ليدَحلا فوة ديبأ لاو قرعلا ع ءىحرلاو ا

 2 34 ها
 ميم 0 ىربنبالاقو ا

 مروص ة” و هاهم < ٍ

 5 اًةماشلاَح و 55 |ووصع بهما مت نم تالت

- 5 

 لو ثلا لوصا عماتناو هلق تاكد مو ركل بشلاوبثكلاو 5 ا ه رش “ام ا

 دشنأو بت كتشاامدهرمت «ٌتلدامى أطاح َمْطع طع اهتراذب برعلا نمت سها ت ااقو

 مك 2 5 هو همه |
 سردلا يدع متلو كو 5 َولاَ صا سديللر دن ىمدالا ا

 9-5 همم ١

 : تل هعو هوفوأ نار عزو سرو ند ئىث :لكر أع ةءلاوبركارثآ ف اضطر أ |

 ا نيضراعلا فرطفدَت < ىذا دقو هاكش لوقا ماصعثدللا لاك ةلاكشلللماصع 0 ا
 2 مج

 ىذلا ارم را طاب ةرماصلا و نيد را ىادعك لوا اماصع ىرشزالا لافو مهول
2 

 عصاوهوار ريانا لقو صلاة عالوفلقر ءاشلالاق 3 :

 لص لولدي لاك ىلع 2 اهنا دعم ماوقأةبر 2

 ص و

 [يمدع ًاراماصعا هال عج اههمدعأ و 00 التودد رقلاماصعو :

 مان املا عم قذر زوأ كدر مشو امن علو او ماصعأ ىلا مدع :وماضالاعدت

 ا لاب اا اداز 1 دع قبرعلا نه طوخ لاو ىرخرالا هلاك ناسكؤ و حالك تال أ دهىلءوهف

 117 اولا“ 'ورلااهياع ىو ري ري عبار 1 0 ٍ

 : ادهوتةداز ازااو يرَما مكب تتسوق ثولارعسااوأ قرقدلا 5 اا هفماك ولا 1 3

 هر هون 2
 ا ثيدح كاقو هلادعو وون ب حرس تلا لاةر دس بال ليحل و

 ١ هدالب ب دخن أدارأ ى هلك طانزوه رماصع عل مبعد لحب صاع نب اذ |

 ْ لوقو و ناَكَم رمال يذااديس لا ةلرع راك 000 لال او ةذ هناي سيح دق ١

 | ماضعو ذالابلا نماهربغ ىلا عيال دلك اهفُنوك(ىأ لَك ل انهدلا ف لَك 1

 : أ ةداز ازكا فراق دار انما ثمل لاك اهنرطةقير امتدازاماصعو اهب قائلا درك هايل

 ةدكلا داضلا ماع ومدّدشو ثيل بلاغ ءاذعو ىرهزالا لا ماس عد اواو ةب هل ٠

 : ماسعهديسنب لاتوداشل اوداضلا, ناتو غورك ذم بةلام ظل | بالحما ريعبلا يسع |

 هم رو-<د شم هو

 لا ديلا ن نتاوي عشوم صفا واف 5 دم :

 ال2

 ملوك كمل 5 2 اهي ل 4 د دنع موملاف



 ىنعالالوق اًسيأ ه>ذو نا. مصغم انيهودملا ممعملااولعجاعرو
 000 د هر 0070 52 هموم 3

 هرايثجا”قمامصعموت 03 اضلنا افك ٌكتراف

 2< نصب 08

 نر 5 موسعة شم سوريا «لاغءاوس هيف" الاوز ذل لك الاريثكلا ُموصيعلاو
 ملا

 مدد املا ليلي وطلا لكلا كلا “اسنان ةيايدمللا ”ىزرهزالال اق زجل ذيل موصيعا

 قيرو الا يثكلا قانا دا كامو لو 1متاك ذرعا و مو مك جرو تي شااذا

 لاك تاَكك اذا . راما تدع ادسقو ثاغللا شفق لكلا ماسلا لان هناحدو انْ

 و ماصعأ كءاروام مهل اوقو نواس :ووذدمع ُ او رلاتدص ناقه: وار فرءاالوىره زالا

 اًةمالظع نكس الو يمادع 5 0 لا فو رام ما هءوو رد لاني نامل بجاح مسا

 هلوقدينو ديرب

 اما دقالاوركلا ه..اعو امامءاكلمهنريصو 5 اًماصعْ دوسماصع سد

 ابغاه د مصعد وأ رف عر موباج لب سها نيثدلش مب قوؤبسم«ةبظ م

 نلقي تصٍءْقَدْغلَ فشلا 3 نك 0ناف ىرهزالا لاك هيكركأ

 دلو مصاوملاو هد هنأردَيِسَومزالو بزالةبر خلا ا

 - م وه 4 هي 0 5

 ةألعامسم اةمفعوام ايصرامو سمول وسل ساعي ومع اوعمدقو هك اطل ا امتدصقو

 جداجدا ةلأاذا ىتاتيذح فرك صعابىل 11 ١ تاهل

 مددلاو سوا ضيشموخو سما يوتا وشل ئس)و 5 وسلا ةيثك مدا عولأ و

 ةقيمح .ونأدشت ] اماضع /عجلابد اودحا ويه مْلاو 02 اوأ

 ماعلا ىلع دا اع و + الا ع اهاصداز

 0 ولاد ارا مذعلاو ,ىرهزالا لاق طش ذا 0 "ياما ناني مدعو

 3 |ةديدولا هسأر ف ىذلا ضير ل ل /نادغلا مْضَعَو ىرذملا عم( نا

 طع ب تطاوخ ىذا ملا ردم مهن ىدنع 7 ردإن امهات رمش | عجل وضرالا

 الاثماورسكا اك وةمطعأ ؟ىلعاماشا ا 7 وَلا مْطعهيلعاورسك 1 ضع لع نادفلا

 ين طعملا باعث لاق راش دع نو اكس عل اذ زك ءالمااو ل' و لئن ١ ىلع

 انس لو حاموطلار ا دقولاه ىتارعالانبانعمعمسأ لو لاك هنموهنئثكأ أ 48 لان

 مظعلا هدو وربعبلا بتسع < ماضعلاو وكلا هو هنن أس رفلا بيس مخل تلا



 م. (مظعز مملا فرخ * نيعلا ل ضف

 3 هَ 58 س

 ااطد مطفلاورتظب دا بيست ملا وىرع ولا لاق مشع عباد ةمتغأ لس دفا عاب رسب

 1 57 5 يي ه

 ا ٌةعشل ارضا لاك *« روض طوف يأت مصب «رعاشلا لوقو هنوكر اسماك لكلا ىف

 1 عضوملا ل لذا دوم ىأر ناس وقول هلل ابابنول ماجي م

 يمك || زادها داطاموضماورشسلا راب وهلا سبة ةقان دا عو معلا اًسْوقِدَلَعَو

 و ارد 3/5

 ١ دانضلاو 1 موُسِيَةضْنت أر جرا 5 لاق عاركن علكأألا ينك موي صاو لك الا

 ا شايعلا أور كلذ كدا لوْ باوصلاو ح ميِدَق فرضا اديس رودنموبأ لاق ىلعأ

 || ليقامناوا اك ارك اذا ازملا ةوصدلا ى عرحا 1 عضوم ف لاقو ىلإ ارعالا نيا نع ىب< نب دج-أ ٍ

1 

 ْ ىلا ارخالا نبا (مطع ) لعأ قلاب و لا 0 نديم هس ةرتكتال وسد هيغل

 ازرع هللات اند ن 0م مطاعو مظَعمهدحاو كلام 1 شون فوشاملنلا

 : لح 01 ىذلا مياظعلا ميظعل اف رناص دلو ذبف 6-0-2 ياوبط

 ١ عج دقملتغلاو هنية حو ههنكي ةطاحالارو م الح لوقعلا دنع

 ا عدوك األول عدقلاىلص لالا كاز ءاج لا قدعلاو ضرعلاو لوا
 ازةززو ج2 و

 ١ 0 :ةالودصتالو فيكما هناصس لا ٌةمظو ةماظع اذ مكس[ فه تم ذاومظعف

 ١ ديد_كالو تدعي ال, كلذ وذو كفل : قواك متعه وذ ةيسأد ابل لعب 3 هاو ىشا
 6 ١

 ٌ 0 موامبهللا ةمظع حني اموالو يردزال لا وشال و مل اع ةمظعلا ثعللالاق

 ٍ 0 ا دوه ة دله ملا ثسؤاذو فلا

 | معلا نابسلاوكراَما قل هس ف: ملف م وست كلاىو هريصو مومذمل يكف

 ْ اع هنم مامءامناسالاٌماَععو 2ك واو رعاك

 و 7 قا ت2 2 وو م اوم ع 200 د ل هع

 || ماظعو مظعوهو ربك ةماظع وامطظع مظعي مظعر ةصاافالخ مظعلاو لصأ هيد كعوةدكعلا قوف
 03 :١ ا _ سل

 ملا هيارضو سلف ويم 0 هريك حلاو طغو

 هكا 10

 ها ول: ع متعب كاملا ا .اصأو دال دك : همطاعتيال ليسو هيلا ةفاضالابم ظعبال

 د لذ

 : نبع ىدنعو ل عم ل الى .رذغأن أ بادى ماقاعتيإل ىلا تهللا لاك ثد د تكلا فو ءىث

 وهن مالا ملعأو ياو بام ىأ كلذ ذأ نأ مط باملاسقي و ىلع ماظعو ااه ىأ ىلَتاقام

 ىنماناعّتيال لاقي وهنركس أ اذا سمالا َتدطعَت او يظعياكأم تهب مروا ولغعراص مم

 موس - 55ه

 لارا“ !!تاذع < سلنإ قص وه نمط أذا رتبت ععو ةيطعلاو للام 06 نم م كيلاتينأام



 ىاكهردص حلا لادن او هلوق
 ةلمكشلا

 كلاو لرعلاوخأ ندد

 هيينعم ومنك للاخ

 (مظع) “ ميلا فرح + نيعلال مف 2

 ٌميظَع ل رو يطعن كبك نا لاسقاط ف باذعلا لذكر 00

 ةواهأ م عب ة مرسى النعم طنا لوما مظعتدقر لدا ىلع ىأرلاو دنت ل

 دليم هه نال كا ناقل رت هناو« مرح مظاعم هلاطاو# شم لاكو 4 ةلئاتا

 تدعم

 معلمو نو سا لا ل ع

 مانعفاب احو هما همطعو نضآلا م 3 قالا لطسو يالا ملول ءالاورت بو

 راثألا مل يفلت كلَ نيريسنبا ثيدح ىو مهمظ«مىىأ مل«هطتر بنا |

 قايعللا لامو اهتم عارذلا متو هامةمذحا هيلا مظعتساو مم ةزابك ةعانجىأ

 كو 7 جر

 فصلوهمظع فصاق نان ماد _ءاسااولاق ”لسعلام قنا ا امد عا بلا نم ةماعلا
50 

 لاو ككلا قامت سالاد ضل هيفو عارألا طم 7 قفرملا ىلإ :مذمطتلاف لع

 اغلا لاهو !متيعتأرما همام ولة ملعلاو ةماظغالاو ديدشتلاب+ ءاطعلاوةماظعلاو

 لون مهريغرد لأ مال تح قاذهو اهريغوة قم نماهة در ارا فل دما

 هلوقو نععلا ااا ةءاعلا

 ارجاء قافألاو ٠ فطن [هئمغتداو ,
 ا ماظعو مظعأعمباوناويلسا بسكن مدللا هلع ىذا, تملا ةهظع ٍ.هادىذرعأن 1

 لاق ةلاسفاك عيا ثينأ 2 ءاهلا مال و

 هم نر عَس ندعم 5 ةماصت أنا عيل ليو

 ةداظعلاو تلا ترن 5 ةماقثر ل .( اذا

 نب مس اولا مجيةداتلا وةراخلا 5 ةراك ذا ولالا هدضو ماظعلا دا اوةماظعلا ا!لدقو

 ايزو 12102 و اياكع اىطع اهعطقتانغلا ل وةلخ مب ور مسالا لخوزع هقالاكا

 كاما غشا: 2 رمت قود :مهط انا ملقم ًاواَمظَعَب لكلا 52 ماظعّب رض

 ناسا أيل اجاند عملا وديحوتلاىرعزالا لاكأ+م 0 يو ماظ» ءلا |

 دمحوألان هروح ودع اولا ل يل هلا ىلع لدي نالفدحوا احل

 ناتي صدقوا م كقلحف 5 :تدد لاقازه.٠ اعلم علب لعٌليلد مالكلا ىف ناكلذا

 لاك عمن ىو ماعلا لاب هول هرماظعلا ؛ ثمل ىل-و زعلاهو ماظعمكتةولس ديرب

 , ع 35 ياآآ ماهم

 رئادب ان. ىلءامنالدخ اول ءانباهؤانبفاعجت ةاكتاوماظعلا نايهد - انالوق يفر دو ميمر

 ناّتحححطح 1و9



 60م (لطع) ملاف رس د نيعلا لصف

 رعاشلال اه ظفالت هلا د وذاه نشأ امو بارحو باكو

 رياصالوءالالٌتلاف. نك امم 5526 ”اربسور كان

 نار رع نب قتوعو علب انبي ءاربملا دال ةزاجود حاولت اما

 ى ماعلا لادا لم نضل مزلات أ يناثلا لوقلاو هش امو ناحرم و

 قادم هد هَ 0 ناحأ 6

 وهف مديىلإ داع ”عرن وكبنأ زويد سوو امو هوم سهو ةنراو ا |
 هد 2ع« ء وو 2 كا

 لغد ةفداص نو مع ةلطاع هس نود 0 ممل 06 5008 :و لانئامج 0 ف و ما ر

 ةمو مو هم و5 22 3 ا 2

 هلم نراهن *« ةلدمللا نفض حاضو ميلنع 8ع دوو بلا
 «-7» هه 8

 ناتقتا للاقنىد 1-0 هيلع حام ريغصؤ# نانمدلا 0 وهاس تف داق و

 كئاذا ذابالم اوال ذوو وك ذاب مهد 0

 كدا .ضوملان مالا يرش اطار 11 ال

 ةفاداشلاو سليما ديدحلا هسأر فال ضرر داع اذقلا مناور

 2 . بلا ملء بمعتلا فم هاوقو لحلم كوادر نقدا لخَرلاَبشحَم ظاإو

 هم سها

 ني ءلاىلا 0 ظل نطبلاهظعو“ اطظلا فذ 27 نط ءلامظعو

 ىهذم ىلع كوككذا < . تدل لكلا وذو علت نركحفا انمفلَنلا نوكوامغاو م مظع قس

 4 1 سا

 لوقت هفهكزاح ناو لعل ناسك لامو هاوأ ىلا هط-و هكر ل هيفدقت مص نبش رق

 و 5 - #وداع 9 5ك

 دقلوقتنأزوجالو ل موه ولا ند دحشو هنو هولا نا شحو كوب وسجل نح

 رو هه س م وس 205 5-5

 ع نذل اسم وكنا ع اررخلا# فلما د رو رز 2

 ةمقعلا ةلزانلا ا وبلا لسبصتلا مختار 20 و صحالا معو

 ا 2 ضار زيرو ضرع لوو ا يكل ةسمعلا ا تلضع "اذ ةأملاو

 رك 20 ىثثلا ماع وت هفرتوذ ماس ول ا رم 71

 م اناا قدر اك نع بث َدَح ناكهنا ثيدحلا فو 7“ ًئثلا ميو

 ىأم خلان ان كلذ مظءاودتساف ثيدلاهثمو مارت فاذا موةيالدارأ اك الص
3 

 ةغلايملاةمنبأ 1 نملاَعدلاواعلااهطَع اماظُع لا اتا دحوفو هةمياظوع د

 ل ركن ةراصع ىرهزالا لاق روعتلا نط راب م 2 دودو

 وة

 نمةرب ع لعل ةيذحولأ لاك ةمنولاوه ليقو رجأغبصاظءلاوةرداكلا ىلارض 20

 ( رشعس ماخبرعلا ناسل ص لكلا



 7 ملا فرغ 'ه نيعلالصف 0 3-5
 55 . 9 ع 79و هم

 ةمفلا اويل أ ناز ءآلا معي فرخ أو لاق ات اخ مواد واربخ تي ةيرلا

 اذا ًاهديسأبامولاقف وا اطلت ذا يع غريسخىفاذ- هلو لاق

 وخان ع عقر لاق "| ارستلا لهأ رمق ارعآىربخ : هلو والا بخ

 لاق هيقاشنلا ىلع فلوو طار هور ركل ازوَتك اهفار طاف عورفاهلوعارذلا

 رغانكلا لوق هنو ق رنئنا
 50 هاا 7

 0 يل 2 ه 2ى«ش ءي وف هر و قه هم 8 07

 نوواكياد رد 33 قفا تضر "نجا

 ري سا سا 0000112114 لس سس سس

 هدا ةيوَعلا م مانعا مم
 راسلت مشاعر قوذلا ند

101 

<2 

 ك1 ٠ مهاشلاب هربنا مو مداح 7 ا

 ١ |ناكماهرتكقكذلا ل هج هنن 1 اهلا لفت 3 ماعلا اولا تالا مدعانع 1

 اىارمل ودمهاةءكلذكو وأى لك ناو لاو اهلين اها قفل

 فرقا وتلا كانك عدد من خلوا مق ات دع ةلاءاملار اريك

١ 

 م هو م
 قاطو غامد تعاد 2 دشن وشل ن ْن معانا الام .هارغلاوموهر زل ممرعت تف

 امةع محلا تحدةحدلولا لسع الفمحرلا ىف عن نطل جتفلامةعلاوم ينل | (مةع (

 كل

 من ليو ابوعتب سد موا اه. قعيمتااهمعوام معو اة عوامةع تمقعو

 9 - 8 ان ١ دع

 | عني تردعو مَع ىف 1 ل0 نفت لاونهعَص ناك موقع

 فاصل نانو ٌمامَعْةوسَن مدل الء اه ية أما كار ءالا نبا ىحو :81مةيلبملا

 اجلا نيزماو سلا وو ىيورخما قرانها دبع دوليه دوبأ لاك مفعول نم

 ةدلور' 1 ْ مكس هوست نس ءاوانمذ »ع هاء اللا نممالكتلارزن

 ا 2 ةم اس و

 مورو ناس 03 هابل

 ا 1 مقعدا لك جاستلا نا #24 هه َنذابنلفءاسنلام 3

 هقااه دمع لاك ثفَعو اشمفعلاُمَن دو ةارملا تمتعوا هجر قص يصفى ربا لاف

 ىده لال 00 هاتوا لثماهمقعو

 ةودلدس

 ريثألا بالاك مقا نمو درسا دالاقو # دس *

 ءانئاو مكي تنعلجرا ةرمشأ لا مالكوم ميل راو نع

 س« يسود به

 دعامة عمة 1اَتمةءلاق , واه ودم ”كمخ لا ةموةعمتأر ءاللاقو معلم



 0 (مقء) ملافرح * نمءلاىلد تديدسحفس ا

 هو د7 روم هاما ضس <جموءهد

 ىاهموقع مرو هلءاف ملام ىلع فبها ترد تلا فقم تبل

 يىدعالا ىريزيادشنأو معلا ةردبمدودلتالةدودسم

 -وو تم همم

 0 اوت ماو عانق راسا لك باَسخ قد ىو

 ٌقيساك اذا ٌماقَُلِح دوم ماعد مأو 39 رت عر لعوب عسر

 ورعو 0 را امو قلما
 كَ

 ميسو خللا ايش #3 نع

 ةمادقلامويو اريح باطلا ال ىأ أها ذدلاو ْتَمَعَعولا تن مريقعلا: لي

 يالاهعس رس ماو وحش كدر ركلو لماما آخ ّ ا داواماختل والامل مو ل

 ب رلاو لستم ىلا عيال ىذل نهب عا را ا

 قدناولألاقإ مب علا جيرلا مسي شساداعاقودلاست الاول ى هن تيكا

 تلاه دنوكبال ى هال اا يلا رلا

 تاور صخلا ملال أع 306 رم اوقوهر هذ شااواع رطل هالو اكد الو

 ردنا مقال و مليقو ةالمالا عر هامئارطع ىف أتالعأ

 ى ء-

 نال فمي الهلا لاقي ةريثكر اظأ هلودتازلا فذ - نعام اًواحو ناضلا

 عسطلا معلا كلذ وانا او هانأل تق هنا هامءمىلعثلافو كاملا لع كش ابالا

 2 همس 5085م 5 ., -- مل 3

 كا رباثلانيملا ثيدا ىف ا للان ماج الا هيف عطقت نال ميةءدلملا لبق هنمو
 - ب 0 ع - < 0 هس 0 و

 ريثالا نبال أف سانلا نب كقورعملاو لنا عطنا هنأ ديرب مسجلا مقعت تملا لام هيعطتشي

 هج 2 ل11 تا ريا اا ب 2 2

 اهفرثكدح !ىلعد> اه ىوانال ةديدش مقءوماقعو ماقعبرحو هرهاظ ىلع له<نازو<و

 د عاود وك هد داك ]أ ةايع هاك د 24 يالا ل از را سمد 2
 حدقا مضلاو ارد المامعو مامعءادوكلدك ماقعو ماقعو سةعموهو ىتانأءاسنلا قمشو لتقلا

 لات لاق
 اها اولا اًرهاذا مالغ 2 يذلا ماقولاءاذلاَن 0000

 تارعالا نبا مفلاو مه عورمسملا نأ الا ذلاهسانقو يم ريدال يذلءادلا ماَعَملا ئرهوألا لاق

 1 نمدوسالان لايران : كيت ةيح م !ماَععلاو همن كوي ناك اذإتاّيمّقءوذنالفلاقي

 ملا فان ميهذي ف ناني منادي ماقتل اهلا جرش ,ةديفرجلا 50 تامجلا

 ىأ أارعالا نادشت اريد لزاما فنرى عج

 و
 ليف ام #2 ترمواه الآ أد ناو

 ا ءالا اذك اهلهم هلوق

 ةدامف ىذلاو مكعمللاععبت

 ررحو ءايلانأ مهتم همم ىدح

 : ميم ها



 (مقع)' هاب عبلا فرت مب علا لصق كل
 57 و

 | 1 فاد لاه ْصا سوم ف بلا ةديردلا ني رهف مفاعلاو ملا ةيدَجُن مىدحأ

 قن مفاعل 'اوذمتَدهَش 3 اهني دا اوهالىدانت لَو

 هللانأو ةما الك كيس دو عصرا ثددخحىفو مالا فلولا مقتمالا وله سيلكأ

 0 ل الفنيكرشملاليقو نيقفانلا بالأم .ةعلويلاعلابرل اًدودمنواش علاوات

 لضيق دحوم يجلس نتف دود ربو موأ انتل 0 نود

 مقاسات سي اذا 01 مبا لع لاش و دونعملا نوهت الك ضعيف اهطعد

 7 هسو هّث

 هاب قراومتتس فاهم عشرا ةعساع> اوصاف ليملانم ممقاعألاو لضاُمملا

 اربي اقتخالا وشعب قر هس قاع ”لسصافلا ت تيعسو مق بوقرعلاو

 ثاك ناف انهيت ادد اولضيىد اهطس ووو 4 حاملا تاداتاع رثبلا

 اًروثفصي جادعلا لاو اهوكب نافع نكي كاوا ورك هنو ةلسؤاندع

 انو معتم كااذا + نللائاقوفمأب

 ى ربا لاقالف سرا يشمل رمسيوةنرأبلا تا رع وعى أ الد ك1, وطنكار شب أ

 رعاشلالوقو ه اموضُفتاوَلا دخلا مق ةدعد جامعلا نيد 0101 عع مي 7.

 يضم 011

 عابس هاملت 3 رقاب ن ا
 ع

 رب بون لك وهل بقورجالا ل طرملام قوما اداة امو ا وردك كا

 ةدّبعنب ةمقلعل ىربنباد تنأو ةمع لاي 5333 رالي ولا: 010

 و هَ <

 مومدمفاوجآلا مة نمهت اك هع بطلا داك اقروامةع

 نيالا نمبورش ى ملوش مهمذعبو لاق قيوم ماؤملا تان ”برضة فعلا ىلايعللا لاقو

 هةموو رو ه هوب مك

 | 0 ماسالا وال ليقانتاو ة هليل : 2712 مس فعلا لق روَض

201010 . 

 نءسَرددق بدق كي ا ةعايرامر رهظأ و هضئاف اوانولا كلدريغب ىشين أدار أ اذاف

 لاقيو لفهم قعمالك ' ىمشعلاو بي رغلا ب رغمالكلا نم 2ك مقعلاو بلعت

 للطي ضزئالاو :يالئذلا مالكلا ٌضمامتوهو مالكلا دعو مالكلا" مشاعل

3 
 مالكسمنأ عبو مسقعمالك اذهلاقفاسإ ر غفل نعبد نسأل بر تأ - ورغوالاقو

0 

 ٌصماخ ى أى مفعو مف مالكر مالكلامددقاىأ مالكلا مةءلبقو وبلا فرشيالةيلغاما

 ىعقعلاو



 4 (مقع) مملا فرخ 5 نيعلا لصف

 ءابن م لدي هق محلا ل_قو ة ةرمدع ةرخ دولا مقاعملاو فرمشلاو مركلاعيدقلا لج ل ةمقعلاو

 طش . نأوهو ب ود 8 هدكعي عاتلام 5 (مك) نودي 1 معلا وبقاعتلا

 هلع مكعبىذلا ل اوظوو هن ع ءامماكعلا و معدظنيحى 5 وددت دعانا بيتل و

 هنأ ةئاحن رى ث يدح فو ماكل ك 1| د عجلا 000 اا هددت ىذلا باِيثلام 7 معلاو

 اهَسعبتددشاذاَب ايلا ٌتمَكع لاعبو ثلا اا كلا 2 ,”ىواسمل هرم اهل نعىَب

 0 . الا ثيد إلا هنسوام ديني راح الئار ءدانأ ارملاو أت ال - لا عقد نأ |هيديرب ضعبلا

 نالذء ناكتلاو عا نما ابالنملا لاو 0 راك رملاالو لجرلا لا ُلسرلا ىضشي ال

١ 

 ابيع .همهاوقمولاثمأن دو هيلعألا ريل لأ كلذ قو بنتو عا ىلعْناَدَد

 هلاك هناناسسنب مرهنعلذملا ادهىوربو فشلا فتايات نيلحر ال لاقي ريعلا ى كعك

 هوو 52

 اهموكع عر زمأ ثيدحىفو هبحاص ىلعامهتمادح اورد ,لفهسيلا رفا يل

 ةماطألا فون ن م ةيعوالااهفىت االادن .ءالاول حالا موكعلا دسعونأ حايقاشمو حاد
- 

 كا علا ةضافنكه ضاق هنعهنتا ىذر ىلع ثيدح ىو رييكلابم 1 ؟ءاهدج اذ عاتلا و

 ىلعاهو سل لادسمتألا | ووساذا ا اد اوكا نذل مورست وقد ترعلا

 ذيل انقل ريما كويتي ءارغلا اعف راكع هو ماكع هعجس ومحل لكك :رهزالا لاو ةلوجلا

 فلالا عطتب مك أاماو فاكلارسكبزوعو كمكعاىأ ىسكعا نسعف ىنمكع أو ىدكعأ

 لتلك ىلع ىءأى أ ىباحأو ىلا ىأ ىلا هلثمومُّكعلا ع دعا ءاندق

 عق عقوو م 0ك عجلاو كلا معلا و هلام 1 ىةقانل ا هسشمل-كلوقلثم -- اذا م ||

 هّناعأ مكعلا همكعأ ريا مامسعلسأع : رضي ماوي رمكعكو راسع ى 2 ثاعر 21
5 31 

 ا 7

 بنش لصانارثك عللا كليم مكمل وما هيلعلس [ همكعي ريعبلا مكعو هيلع

2 

 رمل لعن 11 8 مكتوم عخباو هيدشام ماكعلاو هادا 5-5 ٌريعبلا مكعو مكعلا

 ٠ يوما

 9-2 0 ا م هد ع مه 1

 2-2 1ك ا 0008

 عي هطسسو نأ“ نرسل 3 وقوع دا

 بْن لخادمكعلاولب الاون اهمكَعَ 0 00 أدصسو ةريره ف أشد دح قو

 5 طد معلا مكعلابلتملا ع

 لحبلا ”ىممتعلاو هلوق
 لصالا ىف طمض لا يدقلا

 ىف حرصةيو مدخلات

 هبتكررف فلاب هلمكتلاو
 مويعحم

 بايثلا مكع مكعلاو هلوق

 سدهتلا ةرا.عءىه لا

 اهتءشب و رمكتح# ١ و

 نادشتكيرمتلا,ناتمكعلاو || و

 ها بو حدوهلا ىناجنم



 (لع) ٠ ملا فرع + نيمار 0
 وكم فوج فهاد 5 يمناك ناسا لعّتْمَ

 قياماولاجتندحادبممشعب صخوتم هلاك هب *,وازنطبلا تك هنن تالق هنأب تلق كوريو

 خأ مخيف أ ؟البملالا ةمكعالو هل باد نطنَف

 11 0 اموكعلا تاياماذا ىتح

 وكسور زسمئ سام كت رايز عمتك روصو ةروصك موكع عجلاو

 1 رعاشنا لاه دراضيأ مكعبات را نع 0 رسمك دعم

 1 دعي ار موكعدايملادنو ْنَءكنلَو * ةءامظاو رد دس نمدنحالو

 ْ لان ركل ةيك1او صمم درول مكعب لو لا , هياكل

 كلاب أ تيبدتن ا ورطشي ل ولابف لات هناكرل طا قمع تينلا انهى مكع ءنوك:

 مركَشملزابلدواالمأ .ه مكعم نخب ولك
 مكعو فرهمو لدعمى أ مكعم نمت دن ءله لاف 7-0 ودا يدوس ش ساو هبة دادأ
 صلو 7 ه-

 ٠ ٠ ديرالا ناظتنالا مكعلاورحأتام ىأ ىَعَش عش ءوكعاموزاط.نا م 1 كعب

 «نو فاو دش ءارمشلا عقم »ع هه عدو مكعب ولاَ

 ل 2

 ضرع نيخيهنعمتلا ىتدركرانأ نعيهنء مكعامثيدسجلا ىفو كيلو بره لوقي رظننيإ أ
 2 م 2 درس و هلا 0 هه 0 5

 مسا 2 1 كس يا سول 0 اا
 و هو

74-7 
 كنا لف

 بتل ياعلي 5

 8 مناع مح امرب 7 ص لايك 24 وكنمتايكعتلب الات مكعو

 (نع)رم م دو موناكو ل 1ك :«مكمس مكانا لإ ,اشلا الغلا لاقي رع

 ةمركعو مالا هبال .ركَعلا لبق و رت قاس للاي ىذلارمابإ! مى "ال5 ةرعمة مر يك

 ! هلوقامأف ه:موهولح درع

 6 دبيغلا م>رلاوانرمداؤأ 5 اور داو مرجع !ا مكر داود

 ةكصسن ةمرك وهو ةليقوأدم أع ىرهولل ارا ارطبضا ءاذدلاريغىفءاهلاف دو مر هناف

3 

 سه 7

 ميلعلا لجوزع هللا تاق صنم 00 ها راجل موسعا (مسكع) ناليع دق نبا

 بولا العلاق تدابكاوبِيَلالاعلاكو ملا ىلا هر لجوزعمقلا لاق داملاوواملاو

 57 و



 يشهي يي نس

 نأ (ل2 مملا فرح * نيعلالصق

 ُ ص ع هم ”هو وه د 0 ةهدسهس و ص و

 | الوالاءلّر توك تألق دعب نكيالو ثوكيانع وهنوك ل. ةتوكياموتاك اعزاعلاهتاووذ

 ١١ نع طاحأ ىلا تو ةناكسءامسلا قالو ٌض درالاّق ةيفاش هيلع قالو نوكيامو ناك اماملاعلازتا
 ا . 0 0 85 8

 ا ةخغاابملاة نبأ نملمعف مماعو ناكمالا !ىكعاها او اهقيقداهرعاظوا نطارءام_شالا عيمج

 ع طيف ا كَل ع .وب لاق( مملع مولعلا نمالءهقاهاكى ذلاناسنالا لاق, تازوكو

 هاعام ىلىثهلثكسلدحاو هنأو هير م اناعاعناك مالا هلع ف سو ةمص كا ذكوءانلغلا مه

 : ىرهزالاىورو هلا ةلعاعاملع ناكف بغلا ناعمن ضعي ناك ىذلا تن داحالا لي وأت ن مهقنا

 1 هاناءاجل وذا لاق ام( لود !اوىلاعت هوقافرذملا نجرل دبع .٠ عدبزْن دعس ن ع

2 

 : هنادوعشم نا نءكورو بسس كة ن ملاق ا م نيرلاديءانأان تلق

 لف رف لاو لاا مار راما 3 تلا2ا معلا 006 رثكب معلا سدالاق

 نالوقدؤباذ_هوناق م دل مذعب لاق وءانإعلا هدام نمَدنلا 2

 لاعاع. .<امييفت الع موق نم مملوء جرو هكوهأ 7 لع عمت ولا ضب 1 هشدمع

 ا ةأواز ازال عرب فصول نوكرد عا ناك اى جنبا املاعالا لوقبالز 1

 اكمال[ تن ناعم كاذك تاكرلو هيقدل ا رع 4 'اكرادة سا الملا لوطو دل

 اولاَعَف هد ضلع اواج مةرسك سك مب 5 ع ىءلاف لانا 2لعقِبا ىلا هر , رغاانح 0

 انعم و نشتاق معاج كلذ ىلع ا ءلانالء ال2 العراَص 0 2 طا

 ٍ دير لاق اضرأءالع لانو الع ملاععجو ىربن بالاك للا اًض.ةنو ل هلا بورعض نم سس

 5 هم 4 اك 2 و 55000 0

 لاسزلا مال دنع ءاوس اه“ قهاضا او ذناطقلا قرجسمو' "1ك انما
 : د 26م : .ي هد 4 ة-
 ا موقن 2 0 ةغلابملل:اهلاوادج لاعىأ زعم رار ككل

 كي 2

 1 ىربنبا لاق هدو :ةرءاطعهداعأ ىشلا تاعو فا ءللا٠ نءددَك هنيءالع مون 0

 >2 اء 2

 دو م ةذو ع اوهدو ١ ذا فلا ةماعلا ءالءلاوءاهةملاو 1 2 20 ال 2

 || همف ا هوا تملا 6

 2 ات . 4 7 - 3 - .٠ 3 0 ع

 1 لدباثؤومواارك دمةقغ ملا كلت فوصوملا ناك ءاوسودغل اءملاو ةياغاا شدت تنم ال ةرامأ

 0 2 0 : هع كوع دوف كعا 0007 0

 1 تدولةمومد زمان الت قطا اهوثو ةقورؤو ةمالع ةأرحاو 2 ىف تناك ول ءاهاا نأ كلذ ىلع

 ١ مل

 0 هد 8 1 5 و 257 هس ب ِ 3

 : مهنأو هاش نمهدابع نهن ال --وزعربتافءاطعلاهدا.عنمدهللا ىشعاسا ل -وزعهّللالأقو

0 



 (ملغ) مملافرح « نيعلالصف ما

 فوصوملا ثيل تل اك ةفيراقوةمئاق اهل انأاكقورف للا ةبفّر ذا فقدت نأ
 مالو ويحل كامن هوقو عذاواذهو مب ركوب رظومناتل جرو دربك ذتعمتذذُح
 ب12 لاقفام هب هنونيس قرفو هلعتفماا هلغأو )علا هلعو ةماسقلا مويوهومقلاالا «[عبالىذلا
 دوعشمْنباثيدحفو ريثكتللانهديدشتلا سداو]تفائشلا هملَعو تْدَذ اك تآع اكلك

 ء هزعو عك ورك

 ,1١ ...٠ بركيدعمب ورع لاقداد آغا ىععاذه لكت ومنح ةديس كمان بلا اوامر الاتيدحلاكاذكواو خا قعجروعأ,ى مكبر تأ ولعت لاجدلا ثد دح فو معا

 بالكل راجت نيود 5 ارا سانا اريح نأ لعل

 نقب قورعلا ىدذكتسم رار لك ا نب 7 هرع نب ثراا نب بركيدعم تدبلا ى ربنب لاق

 هدعلو ىدب 000000000 و تباعتشارا

 م 3 ده هدثود 2و ردد ل هس 4 2

 باب رلا سس ساعجهنانأو * ركب ن مدج وح تءادت

 رهزنب سدقلوقهنمولاق مالا ىنالا مل عا نعمل هلل متسبالو لا

 4 ,» ةءو ع مو م ه جوع

 7 ع يقود ىّلَعت 35 اضراب 2 ا 5

 هاج

 2اس و دو

 ةانأتتكاميابملا كد 2-0 55 0 9

 عحر ربةيلاقلا باى نافل ةرسكلاءبابلا اذه ن مناك املك نقرا دلعأا

 ترَعسام ىأ همودقربج ُكَءام لاي رعش شلال عو هيريضأه نب رضفهمل نا عقرلا ىلا

 ماهم دي 5

 ةلعتو مالا لعو هاا دلع اربد ىدعسساو مدع ىتحهينأغأونالفربت هما لاقبو

 تعتد لقت مع هرمي تَعدقَت ةاقاذك معاك ليقاذابوقعبلاقو هنأ
 دوم )6و ص 5

 رولا ىهوريطتم ل د الاريطال هناا دشلاوأ

 وه
 ُتأَعلوقت ىئبسحو أ ارو ىلا اولاق اى .اًءاوزاج أ كلذاو نياوعفمىلا ىدعتي تلاع

 هلع نأ حأو هلق را لعو ةناوحسو هكر مم يذلات كاع لوقت نأزوبو 3 يد

 وغام «لةينأىأ اعين بحلأو مه-1 هللا مول علالم وذ هن رخاولب , زنتلاق و هراخ ىأ

 ملك: ىرعهزالا لاك 5 الق ةنسق نحنا ءاالوق» ىح لد ٌ 5 ننام لديوزع هلوقامأو

 نانآعاناكن يكلم نأاولأت , ىلا وبول نمي ا نوال الاهذهىفريسفتلا لهأ

 ا
 ا

 عضوم فة لاقبد ملين رهخ | لواطرئك طوي اوصال مهلمىأ لعممياعللا

 ب د مب وجدماوتجاو عدو هد” +

 ٠

 الل

 جبور جيب وجب بي سم سس جب جويس ع



 0 (0ع) ملا فرح 5 نيعلا لص

 اونو هباوىحأاهغهقلا ةعاطر :ميلعمرخام بانت انْنا أب و هنءنالكيام مشرع عو س سانلا

 | 10 20 الأ اموانرلااملأ سول ال: ننال كح كاذف 1

 رعاكم مالعالا دعب ءانتجابلا :اسا| امه نرمأو رمل سانا نيكل مالع رادع نا ذكف

 دق ا١١ثادو ادعمو لاك نءنانآةلامو ىلا تهل زد ةلا نع اعل لاق هنأ ىلار ءالا

 م همس

 امهةصوتسيفانزلا نع 1 ا طا شاول ماس عىفاربخ أ لوقيف نيكلملا أي

 لوةيةردساا نعونالوةيفاذاعَولوةي طاوالا نءونالوةمفا نانو لوةيف ةناْهصيفانْرلا

 هانا نال ىةئاذاعه) ر ةكلفافلا ف :ققرضتساو هد ةصفانكود نالو قت فرضا اهو

 ةلبأ لفوقزلا خدم قفاداك ذليل تالو ازغك اليخ نع [وووتمنلا ميساعت نوكيال ونالعي

 نأ ارق ءنح رلاىلاعتهلوقو ل_#لابمث ايام اف 1 اير كر مهتما يلوم

 تار اد 1ع اعف تالا هَ اعل اوقامأو رك ذب دن ل رمي هر كح ذ لجل هريسسفت ىف لبق

 لدفن اىتحناسنالا عب انيمل_جتايبلا< ل دو لك هسفىذلا

 اهليلعتءد_ةندتو ردغا موا رت مس | ند رع ادوات مانالاو ناويدلا عديجب نم

 7 ريش توا هلا ماا ا ا رد تاير ااا ركل

 ايلعلا ةفشلا ىف كلا ةلعلاو ةلعلاو اورلعلاو ل لكك ُ ءقذأ هيلو يئبختبالو ةحلاىذ

 هير لد لجواةرا وهال ءلع ن نيم“ تا 5 5 دج ولا

 0 ل ضم 1 و ناكناو ءالار 0 ءاربعبلل لاقي و ل اوهواي املا هيك تعَدَا 2 5

 لاقيو 5 ا الاىفو 5906 "الا ىو ف آو عة ىلذسل اةفشااقو 939

 تلعردص مهلا تيكسلا نبال اق ةش ا لع أ ناك هنأ ورعن لم مهش: دسفو م رش هلك يف

 هلعالعو ءانعتارلا وايلعلاة ةسشلاىفوّشلا لسلاو ءامأتة شاول المت

 بردا ىنأكم لاذ هيل جرو برك سبام أوستن وُ نعكْئب

 لون همورد و 0

 7 لطخالا لا 17 فاما 00 ههنا ل سراول العا

 راما طاير كفو 5 هدم ليلا طاير انفَلاّرام

 ىعتاعلايو 000 ماللارم كب هلم

 (رشع سماخ برعلااسل َّت ك0(



0 

 (لع) .٠ ٠ جيلا فرج م نيغلا لصف 1
 رعاشلال اك مع بفرد ةمالعبمل ار ىلعاتلا ذا كل وا الع ا

 ه5 ه5 ١+» 1 م »هٌق "ءمووم

 عال قْنن- اع طلو 5-3 نشا ريا رفا قب

 00 ال و31

 عجباو مسلم العلاو 5 لانو باوهلا دك 2 ةراثعلؤق هنموةمالعدنف موب

 ليفطا !نب اعلاف ءاهلاءاةلايال اهدحاو فراشي دبل جملا نموشو ماع

 همم عب ه9

 .امالعاهبترعوأى اس 35 اماما ةمراعَو 2 تفر 3

 ةءارقوب هوةعا الله وهياعوانسن 0200 ىسع قص ليزنتلا فو انا 1 7

 لدتةَمْوإَء نضرالا ىلا هلونز نو ىسءرو ع ظنأ ىنعملاةعاسال م وموضعلأر قو از |!-ةلارثكأ ظ

 ماع [قيَرظلا لعامل دتسي لزانملا نمقيرطلا داو ىف دب امل لاقيو ةعاسأا ب اركقا ىلع

 ديو ريضملا هملاعو مرا م الغ لئيدو لكلا قرطالااعْوُوَم اعل عجامللاو 1 قودتاو

 كلذنموهدحال ل ءبءاهيفنسبل اقل َهَصْر رك ةمايقلا موي ضرالا نوكست ثيدلاىفو هيلع

 ةمالاعلاو نيالا نيب نوكي لصقل اوما ارمديس:ب لاا 1 ا 3 البق

 لّيَملا آن عالمك هموت موقلانيو ةلاضلا هيىدتوت تاولذلا تصاب ئَش ؟لعلاو

 ةمالعلا تاو لاباس اولا مالع”الكرخلا فش اش اراوشماه اوىلاءتهلوقو ىلارعالا د

 2 رح لاكلب ناسا طا نيب يامال ليوطلال يملا ع او

 00 نهاد از شفنا دلال نهطقاذا

 7 لنج قاع عميس ب ثرداساىفو ْئ

 0 2 هصرو 6-3
 ُضَوَمتم مال قولا 2 ةرمطباهتالق ضرع تبجدق

0 - 

 كقول مآلقو مالقأو ولاول أد لح ولاول آو لس هيت عار 5ك لاق

 انتعااذألا ىَريالي 3 هبقرأَسب قير لاكؤبا اف

 دووم زم

 01 زريرلا سورا 3 اَكَيعااذاّالا كال 5 0 قافلإ بلا لدا م

 بوثلاو ل-عمو وةبونلاراكقلا, عأ 1و ع هللعحو ةمالعهيف لكس دإعأ ]دقو هفارطأ ىف

 هع وس |١

 ىلذهلارفص ىألوفامأف خرلا لعدشءيئذلاوهليقو دنحلا اهيلا عمتجت ىتلاةيارلا لعلاو لعم

 اهمال ضم َقضاَدااماو 5 اع ةالقلا صرع ءاهسخش
 أن ةمقفلا عيش اعارأهنا لع لمحينأ بني يلف جاب ناف

 ا ةلوقك فا هلق ت

 ندز*#



 مام (مع) ملا فرح * نيعلا لدؤ

 7 عمو تك اولاكد اولا لما قعر جتاداسوقلامالعأو 0 هي رلاءةندو#

 هلكو كا ذكربشلا" لعمتالفو هاش 1 عمو لثملا ىلءنيدلا ]تاكو هفالد ةدرطاا

 عيل او ٌةهالَءباكلا نماذكعضوم ىلٌتآعأو سمار ولا ىلا عبار

 كف 5 ايلا وهل هوذا قلدنا لاعلاو كاكباتفادصا نوكاملاو اعلا هعجب وقدرطلا

 ا ىَلسأع اا ىاادانوملا تحد دياي « حاملا لاق

 كنعنهذدق هالي ةف كلذ ع ّو ا 0 1 راسو تيبلا اذه

 سسأتا|نمهحرذانهذ م ع ام يناك كانأن هذه ىفامفاخكاانأ

 كلذ ماضي أ اذ_هو زمهلاب ذاب منع ىايعللا ىو ةيئاوهلا فاالاثالاسسأتلا نوكمالذا

 يلا اناا ا ارم ترو 8 وللا تال رة جال تأكوقمامضعب 0

 نافةفاتنع ه1 ا هظفل ن ماعلا دحاوالو قمهلا ىف هلل الهنالذاش هلكوعو

 داولاب لع اف لعئث عم الون 01 عجل اوةقفتم“ يسال عج ةراصابب هنعمل الاجل مل اعل عج

 مانع نامل ياسا بريق دهن: نتلااقو اولا قانا لاعلا عجب ليقو ادهالانوذلاو

 سابع نبا لق ةص ىلع ل_ءلذلا ىرهزالا لا مهلك قانا ةداتقل اكو سنالاو نما بر

 هيلعهللا لص ىنلاس ,اواريذنني[اعال نوكيل هددعىلع ناكر هلال ذل كراش لدوز ع هوق

 نيل اريذن لسو هيلع هللا لصد ثءبامنا اوهللا ىَح مهلكماهو دك :المالالو ابا اريذنلسو

 1 1 اعاهنمايندلا انف أر مشع لام ىلاعت هتالاه هنأ هضم ننس هو نءىورو_سنذالاو

 لاهاكمقنا نكت ام لك ىلاعلا نعم حاجزا لاعو ءاردج ىف طاط سذك الا بارشنا ف ناردمتلا امو

 نافةسفاتفعن ايش أعجبت اعنال ظنا نم ًااعل دحاوالو لاك ابجي وشو لك ورطو
 وهوولاعلاريسفت ىف ل قام :لعبذهف ىرعزلا لاق هلال ا ماع ل عج

 رخو هو ىرخزالا لقاك شايل مالسعلاو 00 ءافل ا د ىلع بمس

 انداكشو مملاو ةوعاش هلا هنأ ىلا ارعالا نبا ع نع ىوردةةديد شتلابمالءلاامأو لاك حراوملا نم

 اذك دارنا ز رت اصرغخل ا

 كا نو 001 3 اًهآمالعلا تم نوَهاَماَذا يح

 نبا نع ىدب لا نولسنيدسح أ ني-حلا بأن عنخ نبد- ِ راكبا أن نع كور ىنحنباناف

 ب رغوةياورلافيرط نمادهولاقر ةعااات هم اال لاك نار ءال ا نبأ ع نءيبذولا أت خأ



 اذ_ه ىربنادروأو هلوق

 ىت-ريهز لوقىأ تببلا
 وه 6 تبلا توهام اذا
 6 ها رهاظ

 (مدلع) مملا فرح « نيعلال صف "17

 م40 هس 2 4

 لاه العلا ىلا مت مالسعلا نا لوقا دل سبل كرت بالاك ةَْغل

 لدار لال لمت وياكاجتلا نهر نا ددمأو لوجو مالعو وللا جا نعةايلعْس

 لاقءامملاةريثكلا رثيلالْسعلاَو مالعلان مذوب كك ذا |فيغالا للا العلاو فيفنتلاب

 لاقي تعا مات فسخ ارئيلار املاك حانحلا ثيل قوي فاسدا ملا تال دجال عاكلا

 اياك رلانم يللا ملا ليعلا ليقو ب فلل نودوهو"املا ةريثكىأ المعرب دجو اذار ارذاملسا لع

 مليءااوركلا اد اسيا نوما نباايل.ةف ٌلحرلا ٌتساعرو ةعساولا ىهل قو

 لبعلاو عاركماكح ندم ندي ٌصرالا هلع ىذلاءاملا يمال يالا يلع يذلا

 نقلالاوءايلاو عابشلارك ذوهو ناعمصلا مالمعلا او ىبراقلا نع عمدا ليعلاو معانلا لا

 اذافهملاز 31-0 ارا يول ءاالمأك هنأ مذا 5 تيل اا ا كادلاز

 ىلكلا ب اتحْنب مكعوهليقو نطو :ًاواطو لجو معسأ مع و عاضاركذ ذود رس مداعوم

 مهلوقو لنعالا دبع سنا :ىأىلا ىرد ا الوديردْنب الاف . بعل ديول او مالو

 نفءالعلاحالسسلا باك رمت لاكو ايف ماللا نونذخفءاملا َنَءنودب رينالفوب 0

 تانج نب ريهز تدبىفالا هعم+ أ لولاق عو لال

 ىلاثمأ لع ىوُقلا 000 1 و ىوتناةرغا مج

 لابرسسلاو ءانلعلا 9 هعو 5 الا لتبلاعرسل سلو

 دلي سف متصفاوت اودع فر ع اولا مسمتلا 13

 اراء مولا ءاملاربثكلا اريذغلا م مدلعلا م هلعةرتفكلذرك ذدقو
 مضصتتمالو لال ب >-آلع »* هلي ودفرتالغفرهطأو ليقمْن الاك هيدا دعا ةم 7و

 ةمرلاىذاىربئادشنأو اهنمْرك ”ذلاوه قو ةماععَدشصلا مودعلاو

 ميجاَلَعلاهيفْنَر رج انْ 57 امتي يعمل للا

 ىرهزالادشنأ هاثن وبلاد مشبوك لاب مولا ليقو

 مكي ههخ نو ها اهعو تاموكلا علب اذا ىح

 ةلظلاقنىرهولاامدصخوتك ١ تملا الا موُلعلاو داوسلادبد كلااعج مويلعلاوملعلاو

 ةمرلاىذاى ربنبادشنأل مالا
 2 بولا وا

 مويلعالاو قلوس !مراوعول قرافةنزموأ

 موتلعلاو

0 

 وسسمسسس ب ب بسس هس سس مام سوس جن موب ل د ف هس بوه تدعم جوع ومو يهمل ٠ امم مو دسم تموت م سما ل للا



 و وه د

 ندم 0 0-0 5 لاو ةويد كلا لاو اوهو لفل اريثك نابل

 ْ م لا لافو ةديد_ثلادقات وا رزان ايد ةديكتلا) ١ الا

 : هدد رملاةقداولا“ اءابط نم مح العلاو محلل اةريث تجاان نانالا مودطعلاو اهراسشو لب الا دادش

 ب ؤذونأ لاك لاوطلا مب .تالعلاو موُذُعاهدح اوال

 اراه سوا مسرع مويلعلاط 000 ل مجالعلااماّذا

 ١ لاقر را ءالاٌلاَو وط مجال ةلاورعولأ اهدي تأتنقةرسكلا عام < الآنادارأو

 س5 بودص از

 0 35 ني ىجعارلا

 2 ولأ لاف ب بكا رثمم مكث لمرو تازلاوب اج او امادضالر اى ىعي

 مك أمو ثءع قلي * .٠ مكتمل اهلمرو حياعزم ما منخل هز كاك" دي

 ١  6ردم لا (م32) ب هماع :ر دوام لك نقال ضير كال رلان ميد ءلا ٍ
 دى و. بو 69 د هدو 5

 اهئمةدح اولا هنر 2 هنمعن لظنلا و هلدقو مدل م لو همعلعه هد عطقلاو نطتكل

 د هده د

 نا مقلع "اك ةديدشةرا ارمهفئد لكل اي كلذإولاتحا مصتتو م ىرهزالا لاو ةمعلع

 ا هدف لهج هناكك سم هماعط م ا ةرار | هلة لاو ةرزكطا 2 را ةقيلا ةهمملا نار ءالا

 ا طالت دمع دب ردن ان اقو وءهر ريغان د ًامتاعلاو رار ىامتل ايتماعلو م

 < مو ١
 ا يو كملاو هورعاشلاةدم2ندمَماَعو صرخ مكلعلا ى ءرشوآلا 0 ءاملا

 مك ) مكلع 5 رع ىنبن دو هذة نمت عامأو عوملا ةعببرنماعيجامهو

 ديما لاق 0 الاواهريغو لب النمسا ديد مكمل اومك اكمل انموكلفلاو
 292353 2و 0

 موكل لزب راَْلا كو دع ةرولطقمة شرحا هب تركب

 ىهلعلا كلا ىربنبادشن أوةةيدّكارحالا ىربنبا لاك

 انوا 3 رع كوبا هنم دة هركساعلا لوبا ىَربَح

 ىل#اادوسأ الاوأ لاك العةقان لاق ا ءلادي نري كر ارعلا لاو

 لم ملا بالا كلذ فز 1 د :لِث قنا لمتتكل ع
 تح حا

 وود ورود

 0 هقانل 8 ملا ليحلاو

 0 -.- 7 هوو تآاسو ج-

 ليماهمادقةعساهفدف دب رك دم وكل عانوا اع

9 - 



 ىف اذ-كت يبلاىسمب وق
 ر ررةدام ىفمدقت ولالا

 مكيلعو ةهعملا نيشلاب شع

 رهاظ وه [افيرحم
 تعم ما انهامراوصلاو

 اذك لو ممل جرهلوق
 مه لوصالا ق ظيش

 2 2 لو ال ف طم

 تاجر ولاو نيعلا
 اب اق سماق

 نيسلا رمسكت ىأ مركمو

 هييععضوتك ها ءارلا عفو

 0 او ابل لع ل
 اا هع واول دامب نر رو“ د35 نمد 0 م كو لو 1
 لقو ةقومقلخلا ةطءلغموكلءةقانليقو مذغلال>رلا مكلعلاوهيلصلا ةيوقلا موكلعلا

 مي ةطكتللاو لالا نم ماظملا مك العلا دسعونأ اهمانتسمظعاممكذعو ةنسمدللا ةعسملا
 1 1 هد دوص 9 1 1 0

 ك-اعو معللاريثك مكلعلحرو مانسلا
,5 

 #2 هوو كك مك 0
“2 

 538 0 كك

 نائف نعد ثنأو ىارعالا نتا نعل جر مام

 ااا م ا ا
 زوقرفنأضلال ف لئممك طلعو

 «< هم هم وص

- 1 
 رعاشلا لاف ةق نمسا مكلعو

 و جه 24 05 527

 مك.لعاناهما مسام كلو و م 8 ةقاتلاو ل وأ

 ىرهزالا (مهلعإل ءاوسة فى الاودك ذلا مودع لثملبالا نمديدُكلا موكل علا ىرغ وحلا
 ة*د وه

 دشنأو اهريغو لبالا نم مدام معلا

 اصفاَسق وح م فرعا * اسمان َقَناَمِهأعدوُقَأ 5 اصناوادراَط ودعم |
 2 أ

 امال ماا 5 اصِاسو هل كر ر 0

 ةلوعت لم ةموعو موعو مانعأ عججاو ب'الاوخأ ا © ماللادبد ثب مهلعزو ول لاه

 ىبارعالا نبا ىسحو هل اول اودل 0 او ثدنأءلا قي قتلءاسهلاه ف اولخدأ هب نس |

 هاكحا ذكع نكلتوعأ مكما ناكو عجلا عجب فيعشتلاراهظانَنوُمْعَأو معا ددعلا قد[
 سو ب زو سو سد 0007-0 ع

 لاخلتونيمعالا رك 3 قرخ لك ىشعلابحو رت 0

 -- 0 1 دوو 5 |

 حورطلا هول راطمو 5 د وي ب ٌؤذ ىأ لوقو

30 

 اقاوم نبا شفا ءاوزو فردا مب نالر ك-:ورههز نيدلاخ 0000

 دلاخ هفلوقد ىذلار عوعنبا ىتعيا

 _-ً ه5 م هَ .

 اهريصتو هت قصت او 535 رو عنان ماد 0

 52و غو -

- 
 كك ول ةعدف ك3

 اذان لوخت ع هلحرلوة:ترعلاو ًالاخَلوةلثمو 3 م راب 02 ل- مدساوا

 لا لاك دع لورا فعمل ع ي .سقلاؤرمالاك مخريثك ل اوخلاو ماسلا رك ناك ١
- 

 مينا ذا ممل نكلو تلاع خله عمن ألو ىرعزالا لاكلومعأ ميول

 الو ن2 ب قلق مهعمجيو مه لعأ صن ىأم وأبو هاضفودرعب سانا |

1-0 

 ىلار ءالانب ادشثنأ هامسوهاناتو

 ماوي ©ء صاع ضد

 مصل دب تاتو ىلع 2 انس عسا قلل ما تن مالع

 مب تع

 هانعم

 مامعالا رك عمو عملجرو 1 ةمومعلار دصملاوُةنت ىتالاو



 ند مك | هافح م يارس
 9 ه9

 هينئنالومل درا 0 0000 لكل كتان الت لاه بدشلا تراس امنأ هانعم

 اهناديز | وأةيتكلادح قلوقناك ةبارقلاهذ_هىلا ف 52 اولكتأ دب رتامنا كنال

 لاقرال 0 0 0 0 كاد 00 0 اير

 دشنأو ةأرم يرانا تاك زامل لذات اال تما امه

 بطالاذ ىوس ع 5 نما و ااا ةلشاتا م 1

 لك نال ةلاغاتتلا اكلذكو ىقتبابهبحاصل لوقا ممدحا دلك نا َءاَنا لاقي ريزبالاق

 بتال لوف اوشن امهدحأ ناللا خان اامهلاقي نأ حصميال وتاني هبساصال اوةدام خمدخاو

 لوةبامهدح نال عن .اهسهلاقي نأ مضبالوافاتخاف نما لوقي رع .الأو ىلا

 موو 29و 2

 0 ,الاقباك و نالفنبوىدبو ىلاخباا هل لوقي رخ لاو منيان هسيحاصا

 0 فيقتل متبل وتافاشالل نانو معنانو ومان لوقتو

 نيكول سانا 13 دل جار وأنت النعم اان

 م ص اص يلسص

 ىلاامأو ءاهلا نكست هياوصى ربنا لاقدا_عىرهوتلا لاك اذكع هيدا "ايمان دارأ

 سيعقلا ف لوخدف لسو هيلع هللا لماع !اتنذأتسا امءهللا ىذرةشئاعشي دخ ىفدرو

 نهموقدغل ىهو هج باطما فاك ل باف ةءاَض لا نم كد رهئاف يتلا اذا لاقفا يلع

 ملك ال ناك مل-سو هيلعهللا لص هلا لوس رناف للا ضع نماذهءاساممنا ىاطلنا لاكن علا

 هلوقاهنمب رعلا تاغا نمريثكب ماكت دق هناف كاذ ححح سدلوريثالا نيا لاق ةيلاعلاةفالانالا

 نءاهي نك انعرو ةفورعمسأرلا سائل ن .ةماسلا 1 تاذراغو قسما قواسم ريما نع سد

 مهماعا اودضرات ذوةتبرعلاولاك ىنايعللا نع ةريخ المانع و مانع عجلاو رمل أ ظلما

 اب ممعادقو لطول باب نمدنوك نآاما أو ريسكتشلا عجب ةمانع عجب نوكينأاماف مهاتفرع

 1 بلعثهدشناهلوقو ىنععممتو
 9 ه6 ساس 2

 مهعسالو ىلثم ىدي ريال * هكسا نع ساما مولا فدك اذا
 عرايا

 ََ الو ى ادراك اضل ردحأ يدر فل ءانعم لقو لمع التيرغا اب سلا هانعمليق

 ةمرلاودلاف ممل أملا رستودر ةماعلا هتسلأ يتلو ىانقءاك ةضيسلاب

 دعاس ىنباسما لجل نالفَتوَنمأَاَنع أ 3 يطارد ديراب ا



 اك هلبق تدملا كمي هلوق

 ساسالا ىف
 معمسو أ تربْخآ ل ه موقانأ
 ثيراوأ ا مضدملاتحاامع

 هءض دورتك هما

 (مع) لانو « نيملا لمن 3
 8 .٠ .٠ ٠

 باعث دنا ءاخرلا

 وه! سام صدع

 ل لاك بلا تلا لاو د هتمان ن٠ رواق

 ىليقاماكف املا برعلا نابهتن الدو لج رام 2 ليال انهبشا !تلقودارأ لاك

 اميل لو ردو #2 "يعل معد مف حاملا لاق عبرعلا لبق جراقلا ند .حجونمهعلا

 رعاشلا لوقهنموءارجةءاسعهوعالجراو دوءاذا اوناكو معد قدوساذ دا أ

 ءو ات” ثور

 بدهنالا ةدافإر 0 رنا ادعية ماسلا تب ره آر

 مث 9-5 دك

 ضد أمهم س ردو سارلا» م 00 .حجوتت سرفلاتناكو

 تيما ضايبلاردخن ا اهلك هتدصان تضيب اىذلا لسه ندوهليقو قنعلاز وذةماهلا

 هتءاعيف هضاد نوكيىذلاوهو معكم عرد ليحل تايشنمو .سئوٌهلا نماهوحامو ةيصانلا
 ع 2 . . 00 .٠

 3 اسنود اهلو-امو هتيصان تنمو هاندا ضس اىذلا اهريغو لينا نم.مملاو هةذعنود

 اكلي 06و و 01 : 2 و 5

 ريعيو ردلا ف بك ردود منا دءءةماعلاو .ضا اهتماهىفةم_عمداش كا ذكو هدلس د

 هو قلعلا ةماكو سأرلا ةماه همة .هاع لاذ فرش اذه نم ملا لاو ءالانبافذخو اهلع

 ةيفاوو أعم ةضور ىلعانبا افابؤرلا ثي د هدمو تاينل اولاحرلان هلد وطلا ماو ميدل

 انيباوعحوانبفسندب ىدعملالأق مم حبا ميكو عيفج املك هنا وطتابنلا

 امءايعوذجالاو اراننوج ثلا : ني رخل ع مال سلاوةالصلاهيلعو

 تنو لاطو متلااذاامانقَءاَث تلا م1 ىملا سماد ماج 1

0 - 5 

 مو 0 5 ني زوبر ع 3 ىأيع و ماد

 ازاكذا فيتا و هنادي ويت مم هاد ول ٍوطُدمُع "لو مسعأرك ذلاو ىدلخاو

 اماىنايعللا نع 200 لعفلا هبشيال الرسم ب ناكو نوهريظاو لتعمل اريغ توف ذاع

 اذي» ىلعاهريظأو تمتدأو اع ةدكدف معاهلص السعف نوكينااماو لقأ ى 0

 مو

 لاقالاو ام تناكأذام معلوم "لك لاقو ةعسل ىلا بأ ال تر سيكو طلع ةقاإ

 وا دعا

 ىف شالار بل مدا هنأ دهياعهقا لص لان عءىكؤرو * م :عِلَح ف عراو كمبع#

 سُوفااباهلو د ىف برضي لْفاا تد ًاردةافىوارلا لاق شضرالان مهق-رغ امه دد ًاهسرع

 52د د هس

 الغ فصيدسلاد ثنو اهفافتلاواهلوطف مالا مل ادسبعوبأ لاق معللاتادا



 و وو -وهءو 3 دل ىع وستة ىع

 مورك نش معاومع 3 هيرسواشصلا هد قدم

 0 اهسأر عطقاذا نأ فةلكاشملل اهاع-توزختلا م ا ا 1!ثندلا قو

 اذامعىلارعالا نبا مالسلا هيلعمدا ةمحط "لص نم قا لكل نال ل قو تان نانا نت

 39 0 ى ةوس دوس 8 للا 7

 و #ه هسو دت2ووسو © هيدوه ؟- و »سمو ءم

 مومج!قربوشرطريصعو »* اعفيوي نوضانر تيعردقلو

 مسسملا ملل دسم هعسجن الاقي ماتلا مسجل كاممَعلا 1 زغ خو انا ىف قا منعم لا
 21 ان |

 ذهل يلكلاوذو رع لاق كلن دوهو 3 ّ م مع محو :

 َمَكْلاف سب وا مولا لهفام 95 م هالو كَ قرع ديلا ْ

 ساشن ورع لاف لب وطم م بكم دهو
 هم 82 ا ع ا واما رب

 مس حبلا دكر و ضاور عن كنا اًرارءدان

 - وو هر

 نب ةورعشد دحهتمو ةامودبابشو مسج هيضودي ردم وهم ىلعتالف قواد ا

 دّدشم م ىلع ىوتسااذا تح هيرو هله أذ همففلا او لوقو ال انة ارك ذ ئيحوندلا ١

 فيفاغلاب هم عزوجو معادقلاطاذات تناللاةب هنا.شلا دةعاوهلوط ىلعدارأ حاودزالل ٍْإ

 قت هملاور سدو ربرسكم يت عجوأ ميلا ءعةفصو عفمذلااماق فيفذعلاو جذل ارهمعو

 00 ند دنعءهبق ةديد_ثنلاامأ او ٌةماَتلا هنانّكع ًاوهماظع لعوأ مام |هدك ىلع ىوتساادا

 هسضورعثالا نبا لاك فقولا ىرك صولا ىرخا ف رفوّرع اذهمهلوقو خفقولا دارت ىلا امن "اذا
 ا” هع ع دك 9_-ِ 8

 ثددحهممو مع ب بكشممهل اوقهنمو هبفصوردصدم وهف فشلا و جفلانداو ر ندامأو رظنا|

 سوق و ش) و
 ةيلطعلاب هم لاقي م وعنا و مهعيرمالا مهو قلك ماتا ىأ ةمدعلا 0 ةرقدلا تيينامقل

 50 0 متلاجنال 00 ٍ

 ع5هووو لا سو 2

 امانا ىرضقلاو ماعلا مءلاف ىرصق ل جرو ى ب لحرلاقبو »* مساوي رهالاعِس 0

 هسفنل أرجو ل هال جو هلل زب اوس ةثالث هلو در ازينمىلا ىوأ اذاً اكت يدا ىفو |

 هيلا لصتال تناك ةماعلا نأدارأ داخلنا, ةماعلا ىلعءالذدريف سانا نيب وهن هنأ 1

 ةصايخا. ةماعلا ىل دئاوغلا لصو اهناكسف هنمتعمساج ةَساعلارمخت ةصاخلا تناكفتقولااذهىف |

 ىتعألا لوقك» 00 ودعتشماغلاتقو لع ئأ نم ىتعمءاملا نا لدقو |

 اريصتمار أد قاع تلاد 50 هاد
 5ك

 ( رسشع سماخ بنرعلا كاسل - كالا



 (مع) ملا فرح نعلا لصف كلن

55157 1 
 ناو مهتما 0 وقال وناذاءاطع ثياي-ىفو انت و راصنالا انتاعاسمل اذه ىأ

 ثلا دوو م

 ميل عاركلاةد هريخ موقلا ميم لج ومان مدلصأو م ءوضوءاملاف نكمل

 لعشم و هنلعتدجوداكيالو موعمى 1 لم كاذكوو عمي فور عج انا

 مهزوم موقتل مدعي ىذاادمسلا ماو لاك "لاس ىأان رم الايمعدق لاقيو اوعريغ

 1 00 عا وق دع ع
 بيؤذو:أ لاق ماوعلا هيلا حاب و

 موه ردك هس هدسدم »هم.

 ىر روز وريخ مدعم 1 يئادلا عام نم دو

  تيمكلا لاقرب ىذا قاكلا لاج .رلا نم وعلو
 س و»ه)  صودص

 اطل بسر د# ' سيان يقل

 واد يقس ثا اذا ارقبلان سيف ىجمدالا 5 هدب دؤربت»

 مهل هس سدس عارم بخ ع عج نت ع ارا نهرا صراف 0 سااذاق

 "لقد عبس 5 اذالج لامع و ب الا اوُييمْمةَسد الا بي دوو لسا 0

 ىفو نادلبلارئاسىلااهادعت مةدا دك ث دلل الم برضيس ءاثلاءايوت ومع مهلا أنو

 ةدئازتماعي ف ءابناو مهتيج ميرا اطعتب ىأةماعب مسي ىمأ قيال أى رتلأستيدحلا

 اس لمتاربا ةوةفازسوكت النأ ارودعو دا لاعبين مو اعتةلوق اان |

 تيدطافو م*ن ناو فضا نذل اووبكتسا نيل لاف لات رع تدر امج

 منامنالةمايقلاةماعلادا راقياعلاب ًاركد أ : هل دوخ 00010 اًمسلاعالاباو ردان ْ

 ىلا دوم 2 لاق ٠ مدعاجلا هقوةعاملا ماو ٌةمامَعلاَو 0 ملاعالاب اوردانىأ ت ب !ايسانلا

 مكسيما لاقذا تاراخ كسا اوَبلتلاهتادعنيال ل

 ملا ىداَشتو ىلا + اذاني نيدو

 ىلا ارعالا نيادشنأ ساجلاوعو ىدانلا فاو 15

 لامىذب سلو تاجا أَ #2 داود عبر

 غاوعت ا - مج-احاغا تاو تملا وارسل ارجع ادارأ ريثكلا كا انهرلا لاك

 عجباو ىلا رعالانبالوق اذه يحلب ىأ ت اباحي ةوق ين_ مل ذوتاج احب ذعماوآم جنا

 ءاكحاضتأ ةعاجلا معالاو ل الورطبس بابن ههنكلودل عمجن سما ىنافلالاو مءاملا

 ىسرافل |



20-0077 

 ا طوبلعلا صالاو ىور الك ||

 ١ ارا ءاودو نجا لات رزرالا طنمتببلا يدع دوك الى ارم »+ رعاشلالوق ْ

 دشنأو بلعت ن نعمك بمعلا لاو ٍبْطأو بو كلضاو كك 2 م ءالا 2 ا

 ا مسههمص ىأ مه هن هوعو ريكلا يبل لاثتجملاو » اكمال ىو لاف حور د ا

 دسللاف كوفر هدملا تاعاسجلا معاَمْلاَو ٍْ

 ا هر . احا هم ىلا ديبل عقل غطا نب رهاع عمد كاكو ة هيد ”العز ةمقاععمناكر ءاثئردتبسلا ا

 كانت "الا ننس قوتأ لافاك اذهوافر وننعمكاما وقال عجأ ىأ هاوقىنعمو ىأف ْ

 ا ن4 نإح قأ اذاني لاقي و ةماسملامت تش ع 1 آ نيللا 7 ا

 ا لحروسا معمو م ا

 | ناتايبقلا نات اهشال تأ لوقي ل الهلا هسسقن ضرار و ناتليمقديزو مم ىربنبالاق |
 ْ تغدافنولءا سبام نءهلص  نولء استر مع ىلا «تهلوقو كلذإ ملص ا.أو برعلل ا را مو ِْ

 | بابلا اذه ريد اوماهفتسالانيباقرف ف لالا تفذحو تددشوام مجرب را مملا ىف نونلا ْ

 ا هلع ل ىثكلذ مَن راجت يدح فو هيلت سه ىذلانعىنعملا هبت سأاسع كالوقك ردت ]

 : نزلنا ب اعت هلوةكمملافن ويلا ترعة اؤام فل[ ةطْقتلم ام نعول سلو ناك عا '

 ْ نولودي معةغلى ا 0 نأ فاأ ن مالدمم نيعلاو لدم ١ ارفلا لاق

 «» هدعزإ]

1 7 1 : 

 ممس 6( مع) مملا فرس *« نيعلال صف

 | سنج مسا نوكينأالا اذسهريغ عملا ىلع ل ديل عفآ مالكلا فس دلو لاك ديز ىبأ نع ى.دافلا

 ضال معلا نبت د ةضيدنوُك الفم 7

 نمدي زو هدشنأامق معالاالا [صدألو التشم لف لع وت 1 1 مبا تاير فلولا

 و هب

. 

 د دء م دوو ف ويمد و 2 ده 6 2 < و2

 !ءامتاموعاماو وقال عحأو « قيد ىردنءلانوكي الكل
- 

 2 هيب هم هسو دما ه5

 عاج د تلد ما ةيفانلو تلت م

2 
 سوو ىسما# هو 20 ماه

 ةرهو هو

 7 ل نو ض 5982 2 ه 7+ روم 1 تليد ه-ٍٍ

 رطخ سك وامويب دن لع * 2 مو ندد موتا

 م ه) تمص تر امد

 دئاو وع تاع راماو ان 5 ىداوامان هان هارب

 عا سها بطا رخا الا لوقامثو 52 هنع

 اورو أ ذفانتلا سواك 3 هع اله لنا نع 0

 مع - كمدحل ًَء 5



 ىفاذك تببلاتمسقًاهلوق
 هدروأو مكعمللاعيتلدالا

 بل>نيبةب رقمعىفتوقأن
 ر.كباهطبضو ةءكاطناو

 ةلمكتلا ىف اذكو نيعلا
 هييفتم هتك هأ

 (مع) ميلا فرج « نيعلالصف مك

 ل ّ َ م م مب يع 2
 ١ ةقانافصي سلع نب سد سملالاقو تانيميهللاو كدعقو 0

 0 "001مل ف هءال و -

 وفكر فو مروج 357 اهلئاَسم تع اذااهَو
 ب4

 نبا ن نع عضوم ما يسولارومساو مانلا ظيلفلا م ءالاروكلاو برطضيدخأ قمح رَ 2

 ءةووعسو تيا نيو ه2 و ةمقوع 3

 الاوز مانام عمر ىح 5 ٍبَدو نمو ني نمكليك.أ تعسشأ دشنأو كار ءالا

 عرف سلا اف كلتكوأ
 يي 2 0

 لحرلاهدلت ا نويل 3 ا نب كلام نب ةرض لاو فنان كلذكو
 عوم ه<ه 2< هه

 راج أ تشن : ناْنُكَفألاَ #ً تي كفاك اذا نامْيَر لاك

00-7 

 نار ملا مع ( شالا هلاق علا بون ناكح يوجع ةبسناو

 لدقو 0 | تاجا ئراذعلا ناره "كنان دمياط ناصغالا

 نمبرضوش ل قو وللا 2 امناضغأرأ اسبشنالة طرا شيلا قوس تناغم

 - ةغلانلا لاق ةيوضغاعد داصال |هيهبشت 0 مثلا

 هال هدو
 دقي هناصغأ ىلع مَع عاد هلابك صخر بدم
- 

 دلال قو ىربتبا لاق نوط ىأ ماتو دلع وج ىر هوملالاق

2 

 كعل هكرديل دير دعي ةغلاذلا لافاذ هلو ل لا 0 لا

 للقو هنَعلاتَءَاوَكاَر 0 ةمعارخ ثددح ىف درودقو دورا م ناب

 لاق اطاشلا روتانا طاوش

 - دو ةهعهم

 كوسملاَم هلا, لفطلاًءاَهل * تلامأةعض رك عمم ألق

 لوُشاضيأ ّمعلاو 1111111 زا ةرصم معلا ينارعالا نبا لاق

 مدل باركتألا نعو.رجحرمثاهلةرمَسلا فوج ىف تنتةريغط ةر شمعة نحوي لاو ْلطلا
 ءركلا| يقلع تلا طومللا معاة علاكو ةر.ملا ديد ترْهَّزاهلءارضضخ ةريغصةريصن معلا

 دءهأ)د لم د

 ةيؤرلاق معلا ةيشم مع نانو هَ كِل لكن مةدحاولاو هشيراعتف

 8, ا

 امعمن افا رطأو المع #4 اهدغمو د ضْعمَلي ره
2 , 

 ًالاعو ىحن اهاك- بو ضخ مكمان تلقي نر كودارأدب 1 عضو عسا عضو

200 

 مالا ةياطملاك مصل ليقو ْخّرولا نمبرْضُدمعلاوسءلاو 5 ه«ءافاطلافارط نب دس « ةيؤر



 8ك (مهع) 0 مملافرخ * نيعلال صف

 ميحصرمخ لَا وشو ٌحّرولا هنأ متَعلاريسفت ف ليقىذلا ىرهزالا لاه“ نس ًاواهتماضا دشأ

 ا معلا عضوم فاز ءالانءالافو ةروصلا هده لع كا ذر ف عدا اوههناوشمللا ىلا كلاذسنو

 زر ودول كاذاَ 1 ورعو أ لافو رجارصشلا م حلاو لاق تداولا باسل هيد

 ا 0 ىمعلاوناسنالاةند دق ةَعحلاو كاع ليتات ء لمحت :

 )وص موس

 مم ري

 امدنعَر راو 5 الَعحر ياسو

 و هوس

 لمس

 مر اوهلا لاك ضءانحوو 27  قرغو عطقوفالءروكو

 6-7-6-7 0 د ءومدك

 داّمعل لريطتال او عارك لاقو .ةمءرع3 عت تناك ادي ا فينصتةيكرتلابة-غلناسنا فْدَص ولا
 )سول 7<ءدس 0 من 1 هس وي 82 وص يي هين

 ميه اعلا ٌتاَناعّسعشلاو شرعلاوذ ميل اهرع تاريه تبق ةيزلافذا|

 هانعلاو لبالاتئان عا 00101 7 لسقوأ |

 0 3 د دءو

 اها ىو قاهلهأ اهب رتذ برعلا نم أسأت تلاقتنابتونرؤتلا وسلا غلا ْ

 اكدر هب اهدا تل تاو لانو ميعموىع تلال

 1 هم( هم هو

 ٍ ةبطرءاّضعلا قوس تت ناصغأ ىف و لما تدخاو معلا زداونلاب اك قدي ردنا لاو |

 || ندر دكتك ارز ريح هاك جذ :عيرأب هر ىلاعأ قرفت,نوللارجأ هناسغ أر ئاس هبسشنال

 | نيوحألامدِمَدْنَعلا (مدنع) رك ذل عدلا مولا عضوم مدعو ظيقلاو ءامشلا |
 1 لاقو رجأر هثمدئعلاورعوأ لاو ناينريرادلاْغْبضمَدَعلا برات لاهو عدبألا اوهلبقو 1

 ا لاقو ىراوالاهيرضة فاد قع َىح اعيج نادك ىطْالا الب لازغلا مَدِمَدعلا موضع 1

 ا(لهأ منوال # ادعس سمان « ىششعالا لوقف ىجمدالا |

 ا ىتعالا لاك ةميرس مية قنوع -ميعل او عارك تقلا معلا ُناِمَهعلا (مهع)

 ا لاه هلو ةلازك نيل زاخو هوو عد رع . ضاممهايبعوماوبعو مويع لجو ةيضام ةقامعدق ةقائو ْ

 وعوهو نيعلا بحاض هك اف مهامعامأ ىنتجننا ا
 ْ اذ باموي هللا هجر ىلعانأ تركاذو لاف لو

 ا ةعاسلاتءأرألاشفةرهجلا فيندت : نمل _ثمأو مصأ هسفينصا نادل تل قفهءانثءاساف ب تاكلا ||

 مق
 1 لاق مانعا انمعرم هاته معو تحوعد وو ةماهعو مويمعو ه ههمعو م 6 ئ الاو ا

| 
 ْ 0 00 21و فلك عاب ل ديدشلاول لاو ويوم نيعدح اول ل الا نمدادشلا ّْ

لا ةديئلشلا ْ
لد وطلام نْضلا ى

ك دل لدفال لا قنا 
م معان اهربعو 2 ر

 ا عطوة مم 

 اذكهوه نائئرت رادلاهلوق

 ها هررحو نس ذهتاا ىف

 اذك ةعرسلامهعلاو هلوق
 مكاو لصالا ىف



 لصالاىاذكه ميزدلوق
 مع يطم ها هررحو سي ذّملاو

 (موع) 2 مملافرخ *« نيعلالصف م

 . . - هذ . ب وقدء9 -

 ةانيمءانوةمعمنيغوةموهطمةدحومءان تيغبلاو هللا تيغبلا لافو

 مدوسدل ه ة*ردوص ءءودو , -هم<9و 0

 قدح نب الاد 5 هعقودس صقانعقون عر

| 
 ا

 5 قارسعلاو .٠ ْمكئاؤير نيم اداب حاملا لاقو
0 5 

 كافو قيرطلا ار ىلع مان جيتالىذلا لجرلاناَمسْعلا 00 اان عَ اك

 : داود الدشنأو سلم هلا عدلا موهيلاو 5 اًدقارلاَتاَمْعلا ريثا دقو 5

 )وول ظ#هدء ركود دد < مسا دهر 2

 موهعاج اكر فق ىهف 237 انام باسل دعيت دعت

 روثنيديج لافاك هال, ىحريسلاءاضنأىذلاو ءوربالا نمنيعلاباه ورد قرادل هب لمتو
 59 دودو ىو بعصا ها ريك اب * يطا حطام

 وشم ىلع أب لولا ماهلا ( مىع) قمل نلوم متع مع ةيدعلا نيعلل لا قد و

 تدسملا قهازاوهديسزالاق ةغلابملا ىلعموعأ ماعو كلذدريغ ىلع كيال اوعاعمللاو ة ةقمصو

 للف عجب نال موعهسارق ناكو موعماوعأ كلذكو بضخ عانتم اوهام يلع لاط هناك

 ه ؟ . هو اك ع 2 ع 5 2 هو

 لف ورءاشر شباب نم مو ماوعأ ليقو ”عاعماعدح اولا ن ترافل ع اولعفال

 اح متاع اذ_هقعاهدحاوفةغلاملالا كلك فن ١ 0 امل ولغاش

 هنأالا تاع عج ريد_ةتلافوهوىر_هوحلا لاق 0 موعل نينا ماوعأ يس ْنم »* جامعلا

 ماوعأ صور عشلا اذهداشنا باو دىربنيا لاه دك بوهاسغاو مان سرلدنال 8 ذاايدرغيال
 سوو ه- ههه

 موع اك ميعم ماعو #2 هع لغنلاع - ارث هدعبو 3 مالا حارب 527 »* هلدقو

 قشدة لع اهناعلزاب ماعز ة قا اولافو ىئاعللا ن ع

 اهيهاع نييدسو أ ءاعلنإ د اهمارك نم 0

 نعواعلل راسا ماوعو ا دما الربع نام بتعباب تدكس لانا

 لاكن محب رخياج كاع عيز عيت نأةمواعملا ىنادحللا لاقو ماعلا ىأةمواعمدلماعو ىلإ. علل

 لاقي ولاف نيدلا ىف ةلدي يول جالا فديزتف لير عمي دلك نأ ةمواعملاو فابحللا لاك ا

 0 5 7 56 2 ا 8 . ِه . م,

 ترا ل اكد بعيبأ نءىرشزالا ىكو ىرتشملا ضر |قلب اف نمحرذعاع كعرز عنيت نأ
 1 ا ل كرس د 2 هو اود

 نااهنعى ملا ةمواعملاو اضب اذان اسموه :رهاشم ل وقتك ةمواعمهتلماعو ههئاس ءوهندو اعمان الق

 هلم سا
 ةدواعم لكل عب نع ىهمثد دا ىفو ةثالثوأ نيماعلْ ل مشوأ كاد رغو لماع عرز عسا

 اذا ءنملا ترافل كلذ قوفافا“ الثو أن يتنسرشلاو مركلاو أ لدلارمعست نأوهو



 0 (موع) ١ مملافرح *« نيعلالدف

 د ه- و همس هد ..

 0 رانا د ونسوا نسل ماعلا ن 000-2 هع

 نينسثالثندأ ىأ وعلا َتاَذهقو « ىاعُراطلاَكتْنأْنم * لاه ماععيلعّقأئاع

 تالا اعل ءانعمومولاَناالف تروا لاب ديزوأ لق كرها لا عيرأوأ تضم

 مولات تاهت ىنا رعالانبان ءبالعت رشعلا غلب ام ىلا ادعاصق ىذماغم

 لف ت ثد ,ةأامناو تتسم سيق اوقكو» ركع شوملاقو ا

 مهاوقو ىرهوملا لاق ةدحاولاةّسن كلو ما ىلا هنا اوبهذ منال زل تاذومب 0

 1 موعد َتاذو نيم لا تاهيل ةبا ماوه نيب دستيقلا فاشل ذو“ وعلاَتاذهبق

 َّى :ةزالا ىو رخآ مك واما لكلا تمواعو عالقون نير عت كلا

 قرش ذالا لاق ماعدعب ماعمصن ىأ وعم كو 20 2 :ءرضنلا نع
 و هدو هج

 ع هنو

 تدو تاعص هلا ل

 اموعماترعاط د5 فيفالع 35 ترر ا اوسلا شاع ّئ ؛اوداتا

 1 كوالا ريلا وق و ا .وةمامصت ىأ

 هود

 زيبكو مقاما ماعماعّمق 5 نك َنَموداَدَعلا تبدا أَ

 5 وه مه 2

 موعلاو موقت مولمول وو م تا ؟نولوشسف تاعوالار وكم برعلا لاق للفت رمل

 ءاملاىفماعو ةحابلا اوهموعلام كنايصاو عسي دحلا فو ىَسْبال مولا لاقي ةحابسلا

 زعل لاو ا الارتو ةحابسلابرهامماَوَلبرو 2 آر

 2 0 0 ه3 سا تتر

 0 لثملا ىلعاهرتسفلب الا تماعوهدسنبا لاق 5 اموعنمي ودلابن هو د:

 لاق ةمئاعموء نيدو مامر

 هدو هد -و

 موعلا نيفسلا لاثم أ قذلاب #3 ٍموَقْبِءاصْكلقَ 2 وعااذا

 ا ع 50 ودمذلا ةموعلاو هاما فكل ذز صو تَرمَوعموِملا تاتو

207 
 ةقان فص زحارلا لاق موععمماو 0

 و622 سمس سم و مَ ةمومسصرل ص # م” ن < و <27 مدد اوس و مو

 هما ادع ددوعد ىد- 7-0 ل #3 هموعى زاد َىن نا

 ىف موعبام اع حبباسملا س ءرقلا ىعسيث مالا لا هي رجيف ماسلا سرا ديد_ثتلانماوعلاو
 2-3 . هرج ١ 0 ع 54 «ه

 تاماعه_جيوراهالا فن وكي ريغصااريسعملا 2 هاعلاورع ىلأن ع ىرهزالا حو حبست وهي ح

 2 -. رهو 3 1 ١ .٠

 ءاملاقوذج يوت ىهور.ْاااهلعربعيدهو فو رشلا ناصغ أ نمذختت ةنهةماعلاوهد._سنالاق



 9-_ 9و مادة. 5 هه د _-

 ٌةَءاَه ماَوَعلاَوةماعلاو ءاملاؤ نكح ٌريىذلا فوطلا ةماعلا ىرهودلا موعو ماع عسدجاو

 ةمانع هيلع نوكي ىتح ةماعهسأر ىعسبال ليقو ريسد وهو ءار ءاردصلا قهساركلل ادئاذا تكارلا

 لاو ىاعلا لدم ىوسوءاةستسالا ثيدحىفو ماع هيلع ف أس دبى كاع 5

- 3 
 2 و

 و 0 ةماعلاو سلا بدلا 3 هدو يدان ود لسقلا
 امهم 1 ياس هك

 ةيمألا نام تالا نمد لا اوماع عجلاو 2

 موعامأك اه رج ملا ف * اهَرصَساملاَ شبعا

 لحبرلاماع نيوتن ( يعل هناك مضحاعَو عضومماوعو ٌلدرديدشتلانءاوعلاو

 نمزئثلكولاك ديدن اموةيعَت خلات لاق هاهتشا همعوابهعميعي و ماع للا ىلا

 وح لمد ءاهلاتفّدَحاذاو كفيقتر دفا ًااذاف َلَعَفو نالعفا اردصمنوكمامت اذهوذ

 ناسنالا ىلعءاعدلا فو لا رة وةمهرلا وسعر اوةمغرلاو ري 0 ريل

 لكاذامْوَمْلاماَعو نمللا ىلا قاتم هتي_ثامت كله ماعود, أس ها تكللك مآ ىف ماعوما هلام

 هنأ عا تنامودلات هذ نام نا هع لحرو كلذ ىلع دري لف ئبللا دمع ماعىفايعللا لاهو مهل

 تامىبلا ةأ أرملانان ضعي اذه و عا 000 يني لمفطلا نعد زولأ ىحو ىرْنالاق

 نبادشنأو شاطع 311 رمايعاموعجب و ىمعدأ هاو ىبمعأى معاها لامال واهجوزا

 مايارعلادرا وابَرْشل ارو ُبَرْصِبَكِلَدَك عيا فر

 نمذؤ يلو يع قل لص نل نعكددد اسلاودج ممةلباش تكلم موديلا عاعاو

 مكاو 0 نزعل لوط ةسجالا و هنع :ريصبال ىح أل ةومشلاة دش ةسمعلا "الا وة ١ 9 علا

 ىذا لشماوبألأك و شطعلا 3 و
 9. مودل وو هذ .ث د

 م * اوُكرايْىئاَ عَ

 لاق شطغلاةدئاضيأة معلاو هلمهثو مش ديدشنبللا برش ىلا ماع ع ميال زال لاق

 ىرهزالا لاك هيريسخعانأان ميعلاو 9ك وسلام قشت ه ىلتحاد وأ
 سثق ا عدس

 اذان اتعب تامءاو مانام ماَمعادقو ميعاهعججو هرايشرسكلاياو لك ةيديع

 دوُايهفصوالجر حدو حامرطلا لاكو راما

 مه هه

 اهماتعمواهيلاوم لع #2 اهقاروا ةب

 ماتعاو



 ناحل (منْع) ماا فرح 35 نيغلا لذ

 لوي ردع ى ادعت الف همعْل اعل رلاقواذارعثدد>ىفو ةيعا الرادود ا

 هئمو اهراتخىأ ا ااا هلال ةظيصاق الا 201 اهرايخ هنمذخا# 0

 نوح اورج الادثدعو كقريشع نِمماَتعَتَن فلل لام تخش ك نأ ىنعب" لعد روحا

 ءويشلامادعاو لاعتفالا ءان اهلك ثيداحالا هذه ءاتلاو .هةباَمَح عرس مايعملاو هقنالدخ

 ةفر دل شحافلا لامتّليقَع + يفطصيوماركلا اتعب تول ارأ . ةفرطم لاق هراتخا |
 - ور ع تسيل د 5-1

 ْ قاعات د وذخأ ىأ نالفوئانماعأو نيل ريغب هك رتهللا هماعأ يرغول !لاف

 تيمكلا لاول ديدن ااولات هدو ا نتساءل نيللا ىس مشن 4

 لح را لربع انهن * ونامل كَل وما

 ْ ىلاماعد لبق ادم زعتوخطر .ةأاذافنيللا نالف ينم ادعت نال رلاىيتشااذاو

 ١ تاء اراقب جيف .عئوروىرشزالا لاك . ميلاد ملا ىلرقلاكذكوتبلا ٍ
ْ ١ 

 م مم مع 0 الا ىأ ب وبولا باطو سهشلا ىأق رسل بالو راهتلا باط

ٍ 

 يشد م ألرو قطنملا يف ةمغةمعلا 6 غ)) 8 (ةهلايهالسفا) أ 1

 ١  03هاو

 ١ نع 0-5 عبو مانع ٌءموقوءاقَع مادا ا

 ا ذخالاوركاةدش حلاو ىمع حورلا لق لبقدنمو نال يلا عطق غلا كارعالا نبا ١

 هس عو دم ه جدد

0 

 لقسم و * لفدالب سحاق زجارلا لاف سلا

 ءازوكلا ف ىتلاىر رعشلا عولطد ذعر وا هدف وساملار 1 1تاا ' عفت صريغىأ ْ

 حالا ناكاولاتو لم حار ران زلا نالذ جعأو وُ وهو رادع ىنللقب ْ
 ا ىأ تعض او - !ى نالفعقوو ىرحملا نع ء ع. ماعطلا و هيأ .ءاركبىأ ارشاد ٍ

 متل ولاف تامىأٍميَمْع سوح درو ايعلا ىو ىلنارغالاننا نع فعل توللا ف عقو ْ

 معلا 6 ( مع قاو دين يوم الا مالو قالا اء لخمأ :تولأ |

 م 7 : ءاوهو معْمَ 9 ءداوامرسلا صاير باغيدأ مغ و فروألا مع "الاو ةقرولابهيبش ل و
 و همثو مه تاع مسوس

 ههزهط دبى دخمزهل 3 "قنا لول تم تالا ةرازفنملجدلا# 1

 أ ةعطقلاملان هداطعأ ةمطعلا ندد مَدَعَوَمةإدمو ة 0 دل عقدا ذا ه 0 لالا نو 0

 | مقلابار ءالانبا حاولا هءار نإ| مْدَْعْلاَذَن م لدنة* انثثأ موق معنوةيج

 1 1 دك هو يو )و يوم م6 1

 5 اذا هْرعومتفعدَقو دي ديرب دل ءل طلخ ىأ رم هو مودغم تما دا كلامونأ ل لاتقل

 ( ريشع سماح برعلا ناسا - ع9



 ةداما:هفاؤملالذغأ م

 بحاص اهتدئأو مغ
 ىناعاضصلل اهم سوماسلا

 موختلا سوماقلا ةراسعو

 عج هيواقمح وتلا مضلاد
 ن هل ظ:- رعش قوهو م ١

هرعشو ءاريخم
 ”رلمكتلا فاك 

 ميماهحاضت |[

 موهتلارانح تمدد

 0 ا
 هىيعم هتك ها عرخلا
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 (مذغ) ميلاف رح .« ننغلال دف نع
 صهسسللل

 عخوعل . ةيوراكب"
 كارينع نا اوحأ ىف عقوو يعل ىهودارح هيف د طي ماعط معلا ئدلك تطاخ |

 يصادر اماذا ل جرا لقب د_عالا رعولأل ” مدت دقو مسعف ةغاثوملاف |

 تطال ملا ( مذغإ) مزنأدما مدعو مدعو متقَفار الانبا لاكو مستعد ردنا ل اكو
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 يرقات كيم لاند ذبأ ثدد->ىفو ءانعلك البقوم 0 مْدَنَغاوام دعم غي

 ةريثكُة مدري ولك الا ريثك مَدْعلبرو م م ةدشو»ان2 لك الاةددوه اهوُمدغاك اي
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 .٠
 د مروول) دسم هم هاو قادس

 اههيسساودنرم ىهوانأر 1 * للا هاج ىفنمدغت

 ةيفام عت برش ىأ ذأ عرش امل صغلا من طا لكلا ريثكتاك اذا 7 06 . وشو

 موتبرعالفىا اررل>رناكثي دا فو مد اوهمْذَعغدق ع رضلاق اممم ااذارا وكل لاَش و

 نيعلاردنأ ميدصلاو ةمجملا نيغلاب نب رخأتملا ضعبهركذ اذكه مهن سلأب هوذخأ ىأ ه اومدعالا

 هنمم-ةوهنأك شالو بي رغلاوةغللا بابرأ هيلءقشتاومد-ةئدقو 2

 هلام ند + ةلءدغو ةفينحوأ اكح ةعوألا هم يدب ا ةوهوامدع هقور عم ند ماوناصأو

 ةعاَضق 1 9565 مَع لئماريثك أ. ثهنمءاطعأ أش

 امَدمَدَعالْدك نولي“ 21107 مهاسر مول او نامل لاق
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 حو عاشو و

 امَدَعْئاَمَدعهنَدَغامج # ام رمال هقتك ردك

 أو

 0 ا سدا لش فز اوعقوو نا نمنئتمضااسلاو كر 5

 ةعدغو هذ عئرملا نم نكمألم لكواهوباصأ ذو مدع ياو ودعم لاو لّقيلا نما ةركتشم

 اهئاكألب ودوانوللا امماَدعْلاَدَحا التل حبو 5
 سهو وى مهددعا ال --

 ةعدَعدحاولاروصل ادعو: ى“ *همظاعسالودارأ 20 جوال مف يدسسو ةريضنلا لاق

 ياني فردس بكر ىأبشت شام ن الف“ جْدَغفقأأو كراافلإ :الانه- .لوأةسمذملاو

 يت كرت لكُل عدلا هدقن ءءاشلا اوفي ل مدرع لاو ةلك مع

 هضعب بكر هلك ماد المول دا رادلا .سانل اريسد»؛ تن هلي ى ملاقيو اضع

 ىلع



 قل (مرع) 2 مملافرج « نيغاال دق
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 م69 ) ترد ىدوم2م تخ- <
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 1 0 رز ماو او رك مذ اولا يمنا تم ضرالاةعذ لاو

 أ ءادملاو ِ انيشهلاومادغلا فكر 35 ةيقرلاك مد .هلا ىف ةغل ماعلا ىربنا ا

 ناكل اهرعذ 20 هلك ع اية( منغ مدل نمو
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 نكح اذ ءاموائايهتعباذاهنصْدَعو هيلا تدلل معلا نم ةلورمملا وتلا

 كذ ولا تدن -ونألاق فاي عراَدْعل كو ءافولا ىلع ةدان زهق ل: 1 ل

 امرا د غالدك عاصااب هس 3 همت الز و تكاد كولا

 | روك ذم ىلعدو«ت هيفوو هبيص' فءاهلاو فهلا يفد ارأ ى ربنا لاق املا نمريثكلا اع

 امدان عصف ردكم 5 اياَمعَن يحرر ىهواتنتلا لق

 ْ را هدعها دراما وأي ككاو مالا ثم املا نم رثكللا نادل

 ١ ايارلا لاير رار ريويرخ دعت وأو اوماق عيتماةرجلناوابرلا ل ات ىلءنامالا مهاب تك نأ فءاطاا

 0 حدو ادعوك + معي لماذا قسم
 ا كدا هس ىف دال وةك كد م

 ا 0000 هناديزولأ رك ةلاكاذا مور رمل دش انرعلا

 وو رول - -ه 2 رك دع 25و قلل همس همو معو

 1 نيدلامرغلاو هم 00 ودمار عءو ام رع 2م (يتغ د 55 2ث س ذأ ذا طاخم ىأ موئغمو

 َّك 0

 نم ةمزال ةحاح ىذ ىأ عاشر ,ءىىذلالا لكما لتالثيدحلا فو نيدعيل« داغر
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 | عر ةمهيدبربو م.الا عض 1 ”عتوردسموهو رولان مكنادوع[كادذلاقو ”يلةثمتماَرَع ِِع

 ْ ممدوح اعتوا أ هللا ههركيامفنيدتساامديريو نيدلاوهو مرغلاكمرغملاليقو كافل ؤفل
 أ تيراقلاول وع اوقو ريل زافدلاد طز لانوطو ةنل زيان واوان نادال ْعْوع

 ْ نيدلا مههزلنيدلا مهل قو ةل تيا ىفنيدلا مهمل مه نومراغلا حاجْزلا لاه هللا ليدس فو

 ْ را ةيدلا لج اردو را ومرعملا كاذكوهؤادأ مل امَدَمارَعلاَو ةيصعمريغف

 1 ءاهبىضَقَت : ظ38 6 اراد. ٠ رعاشالةمارغلاف
 حا" 2

 ركلات «ا رع عجل اوعي نيدللا هيلع ىذلاونّيدلا هلئذلا عبر



 (مرغ) ١ ملا فرح « نيغلالضف قفل

 4 9-2 ري هر و .ح «# .ى ومد

 : انوع و 8-5 ىو # هع رعود دل ىضَق

 يذلا حتا لنا فو ا 37 رمل و مراَلاَو لاو نامي ا

 رخآث ردح ىو هشوغمول د5 امءادال مزالل يفكلاوأل كى أ معا مزالعنال مرام راو ضع

 لفوق اَملاَقاكس دا فو هيلغكتو هنعّضأم مزتلي ىذلا مراَلاو نيقكلا ِء ٍبءرلا مرا مزاعم ِِء لا

 ممالبسالاردضىفان_هناك ليقريثالا نبا لاق هب وغعلاو هلة ٌءهيلعفهنمئب ثري رخ

 هنمو هنعى مايلديعولا لمس ل عوهليقو هلثم نمرثك أ ازئدلا فلم ىلع بحاوال هنافزسست

 ةعاسلا طارشأث يدب ىو . اهعماهُثموا ماع ةموتكملالبالاةلاض فرخ الاثر دسملا

 هن مدخ قلعت ءاكحامامأو اهءرْكية مارعهناك زجاونان أ لادم ابر كرب ف اامركمةاكسرلاو

 7 وحار هاظلاف هديسنئالاك هلي مهاضةفمارشل اماننأ هايدعاضقل نش مرق ضءيد عقال

 مرام عج اًماَرْعَنأئىد_:عولاق لعافومب اعف مغ لام ىلع مجال هقنالزب زعاذ- 0

 زوحدةولاك الوقم اذنك لناو هم 2 ىاجل «رغتلوق تاتش نون اك دئاَزلاح رط ىلع

 [شكلذ ىف نلعث لقيلو لاه هلا عج مارغ وكيف رخادأ ارغاوذىأ ب نلا لعمان نوكينأ

 ل انزال عرق علال بالغ ىضاقَتلا ف هدار 0 دعانا امل قر

 موون رصتواعومسو ادرغم ثد دما ىفكل ذرركس د -ةو بد رغ عجب وهو لاكن بدلا باعحأ

صد بد د وذو ل اقرط آب اصساا
 انا هم 

 يي ب ددءو معو“ و ا ما هك طم :

 ارض 0 #2 ,راليساو هند رخ ىب هو

 1-8 ع

 يانور 1000 ا لمت رس

 امارئاناكو انا دءاناكر + اًكلامووراسلام وو

 مهام رلواك الهى أةدسعو أ لاقو ايزالمامماددامىأ امارغناك اهباذعتا لجو 'زعهلوقو

 ارا را

 ىبثعالالاقو هبعلوأ كاع لا مرغادنو وأول مار او نيدلاوأ مرغلا لل و يدعوا

 ناسا 35 الد ب طق هين اوامارَع كيت قايد

 اود و 3

 يوهم زا انكي نسحالف لق مادمزالىأ مرغملذبهلل رخل ا قو

 لحيرو قدميه تمر عو هن .رع او كلذ ملا رغاو انتي لانع لدم مران ءونعادأ مرغلا ثمللا
 و« ءور 7 د

 هنعدهللا ىضرتىءثي دس فو#بىلة يما ذكب مرق «تالذو 8 را راسو را

 ْند



 مَرعَمل انالفت الوقت برعلاوراختدالاو تيدي اا ةدسلاب جهلا 25 او هوو
 هلال انعرَغ ىعتاع ا رغلانأ ىرثو لاك هنءريصيلاذاٌمَرْعُ 1 ادام اسنلاب

 1 هيلعىذلاو< 7 ةلاملاهملَغ هل نم هءلطيلاملا هاقذالاقدو هيض دل و دلع

 كالو هين قزامءادأ هلع ى همر ٌءهملعو + مغهلهَمعر نا عر 1و 9 رغلاملا

 1 لاقي نيا اعمى برغل! هاو ةتةلكىرغورعوكاقو ةبضاقملاةأ را َكركلا لا ءالانبا

 ذشنأو لدي واَمأ لاقدأ دو رع

 ىددا مودك: 01 #3 موبَتْدَجووأ 00

 20 28 سو د

 دشن وهمس مقرعا اور عونأ 6 غا) يللا قلشأون لسا افلا فام ط غلا( م هر
 راك < و ه-و -وهء ءق .ء.ص وعد د هم م

 بي رق 0 ةرغلا هريس سفن 3 دم نباتي ارذا فعو ةلوردعإ
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 دوم . وه هموم

 2 00 0 ةيضهتاذا مديح ع اذا

 دعاس دال وللا اطنالتخا متفاارض لا لاكو 0 نغلا (مدغ)

 #6 - د)#وس <

 مَسْعلاَن مافاد خب اعل اتاذ 0 تا ىحهيقرب لطف ةيوحنا

 7-0 ضال

 ىلذهلا تدب هديسن ادشنأو 5 +«عسعؤ ور[ ضاطاتخ * هيورلاقو

.- <2 

 مسسنغلا مان 5 ؛ليصآلاتاذ ا ىج>هنقرب لطف

 مسقلاو» ا 3 دنع 5 .اسيأ فرات وم المو لالا ة لظ ىعي لاق

 ا

 ا مسدو باسم ن 0 0 اطال ثموماتغأ 2 ءاد“ نب 8 0 ماا وال

 أ| هى. <

 0000 ينتشر مدنا.( 0ع را 0
0 9 2 

 شبكتي ٠ لستم م رك
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 1 726 2_1 5 ا - 2 1 2 وه 2

 ريبكوبألاق د ول اع ل 1 1| 0 9-7 1

 بيص# هم 2 5م م م و سس

 لعدم ع نتف داك 2 ع الاطلا ل رسدقاو

 كلذ فرن اناقو اههجو نءنثت ملفا و زتيكراذا َدمْعدروو ةمشكدعوزاهناو

 0 نإ همم هب 8 <5

 3 معزول تاج 20 3 ىدلا ااهدعوساب وهدي رابه

00 - 

 | سانلا طشكو ذلا موسَعلاو سعشلاعولطنمْئدتس عب رلا بويه نال ىدحذلااهدعوم لاك

 اذكمديسناهدشنأو هلوق

 مكحملاىف سلو لصالا ىف

 ىذلا لب تبلاا ذه نمد

 ىيرهزالاوهكلذكمدثنأ
 ىرهوعلا لوالا هداشناو
 مىريكك د ها



 ل (عمطغ) مملاف رح * نيغلا لصف مخ

 هيلعر دقام لكمطة فال بط < نأوهو بطاحلا مشغ نم هيقلدالاو هيلعر دقام لك ذخأبو

 دشن وركفالورطنالب
 1 هم ل هه <« هه ةهء-<+<- . م 6-0

 بطاح ليللاءا رشا مشغباك 8 الئاسسانلا مشعافز و2 تلق و

 < و 9<

 ايل مدع بصلاة

 نا

 اشكر ءاْطملاَنآ اردو 00 لئاوب ركب * نفتقد

 وه << -2ع 0 ود اعمو

 امدْمَراتسوُأ سهلا باح وه * 0

 رعاشلا لاق موُسْعلاكلْذكو راشبهقرسريخالات ديلا اذهىربْنءالاق

 موُصعِلاَد يلا باطلا و 5 ورع لق جانا |

 و سس

 0 لاك سفتلا زب 5 0 0500 لا

 قلع ندم اقل هيك 15 ةيمحتا نمله ناكو لو هب

 تا كا

 ميدقلا سرانلا مّمعألاو ردانوهو ل دم يعمجلوهقا هطاشنن مهقيست ىأاهدئاف قدوة ودا |

 ل ىلا ارعالا نا ءاكح تملا نم

 د ه5 باو دس مم<

 امنع يح فعاقأَتْوَم د اتا امبهثتوصن
 م

 8 عد عع ى -ه- 4ع دا 0

 «(نغ) دوست مير ءاعو هعض هوم ىركذ دقو غلاسلاوخ واهشع !ىوربو

 ش ضان ىرجمراَسُعو عر العدل ُحاَصِ يدشنأو ىلارعالانبا نءاهكرديبلا مدع

 000 م ب ا 3 و رول 2
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 5 لادوا مام ةعقد 2 دأب نب اوشا ناكل حملا اويل

 ( مغ عقاتاومن سا هنآ يا ذاقلاو 1-0 ع انة ط ماا ذا د د # ا

 كو

 افي لاثم طع و 95 قطا عساو مَعْعَر- ومما 7 هكا مطل

 22ه

 2 ومالا مات قلو هحاومأت مط التاذاءاطتلالا ريثك ٠ املارعش 1 طءاطُع 0

 . مناع امو م هرج

 طه مس هما ع كنك لذو تمطالتاذاهلاو م تأ اود ةريثك هلم طعو طءاطع هعوجحو
 8 هم

 زل ابو هريغب هنمهي هيأ هلا ريغ كلذك اك دف خل ”نوكينأ غم و يف هتف ةدعلوأ

 تن | اف ندوصلا ةءاكح لع لدا كلذ ىف نك مل طوط هتاف 74 طغطعغَتلق ناقمغتلا ند

 قاس

 5 قر لاكو نو مق تقع اضم عع راصق ىنعملا بعو سا 116 اةفام_ د



 مع (0غ) ش ملا فرح نيغلا لصق
 ل ا اا ا ا ياا اي ا ا ا م ا ذآ ذآ 1 ا

 هما ص ساق هم صر 9و هم مص هم

 طاقطتل ا 57 ب زلال. سك اليس #3 طاسوإلا كا هيجاوتإ م

 كسل للقول ا 8 5
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 2 20 2 )مهو وو م
 35 :ورلاةريثكا مطغددعو هنمظعموهورحرب نير صلا طماط لهنا

 انهطغلا مالكا + العنا لشد هطدو
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 ذاع :ًاوتوصلا اطيطمْطلاو

 26 ءءء
 اطد رطل هحاتع التم 35 تما 9 ىلطت
 وح ع

 هريغو لجرلا ل ءبارضلا ةورمش مدل غلا 4( تودعلا ا

 ميلغلاو : ةيراجلاكلذكودو مث َتاَغاذا مكن او هم 2 دانا غب رمسكلاب

 لاك ميلغر هيلو مموةهلمولَعخ الاو ميمو لغو معلب لعل اديدشلا ديد ثنلا

 - 7-2 25 زو

 اريل ينم َتْدكوُأ 1 5 ىف تاكو لورعان
 هذ ع هسضو 27

 اهضع هب راسب تكن 9 ايت حرناكوأ

 2 يلغي 1 م 5

 ل->-رلاوةأرملا نم عاكشفلاةرون د غلا اهو نال ةسلَعلاءاسنل ريح ث ود كلا ىفو

 ىتالاوركذلا هيف“ رفءاوس ميلفملاو بيذوتلا نادك ماغربعإو ادام لاي امهريغو

 ليالان نرش اولاهو هيرمش ننام الات ودبر ةفاكم ننالالا 5 [.ءااولاةوىدلا هلع دقو

 ع مدد

 ريرجب اعلا هنعدت شق هنأ ىأ هلع

 داتا ءارضتا هما نع « ايراشتار ع تقال دكنعجأ

 مآلتغالاوهجاومأ تب روسو امنوا يوما داو سرس ل دل ١

 ندوهورشوأرخن مدير امد تاسئالا ةزواحم مالستغالاو مكمن اة ساىفو دخل اةزواحي

 لال اور ضلك هذعهللا ىذر ىلع ثد دح قوامميقردقلاةز واخ رسلان اعل

 ىأحامملاو ريدللا ن نوم موك ةارباجس مها نع كلا لاكو نيام نيقراملا

 او سعأأم د -اوزواق نيذلا ى نيالا نقراملا لادا او 1ء«ثددح فو د! !اوزواج نيذلا

 مكيلع تع ااذاسةغدقلاىشر رعلوق ةهئمو اوَءَطو«لعاو وع و مامالاةعاطو ن5 2

 اهدحلا) كيال ىذلا اهدي تزواج اذالوةيسابعااوبأل راه ءاملاراهورسك افدب رشالاهذه

 نالفلاةب ولاق نوسور#لا لعل نار عالاّن با ىلع ثىد>- ىف نواةغلا كلذكو هكك ىذلا

 ا ا

0 8 

 لصالا ىفاذك طسوهلوق

 ىمد_ةنوبد ذاك انه

 قو تطسواظذابطسوةدام
 زر راك تاص ومطتةدام

 ىىيفصم وردك ها ةياورلا



 ىقاذكهرعاشلالاوو هلوق
 "ل اهذه لعاو لدصألا

 قيسسلز سانلا ندةرركم

 عىىدعصم ها ضابعىلاةمسنلا

 دشنأواذش ناك ثاو ركل يكن الفك |وقك 0 اوسانلا مدع

 1 نساعتلا لبوه نابألا 9 ساي هيامواعن «ي ساخ اء اخ هتموت ا ريس
 153 و و

 ازربك أل طوزرس وركور تر بااذاغا مالغاا هدم-سئنبا فورعم مالغلاو

 يارا رعد ا

 مك عكس لية يخ قولان ءلغب ختم ا 12 منعوا ةوةلغد هلع ظ

 انا نتاّيقنا ل ختمت لوقب م متو ةيسو غصن ق يس اول ٠ هولوقي /ناوتلعأ اورخص|

 اسابعنءاتيد-ىفو 3 ارنا ىلعةيص 31 انام :مهضعيوىرننا

 مك حمد أردسو عري نمبلطملا دبع نبيع لسو هيل عا ىلصهقنا لوس ان

 اديرو ص غصت ةبيصا مو ةءاولا ناو لأ دمج فدري مورثالا نبا لاق سايقلاىف
 ٠

 2ظ535 "ل رفاقي ميم هلع ضو 0 الاومهرغصكلئاو تايب ةللغألاب

 يدل و د هد 0-2

 0 0 هد نسا م ىلع نع
 ]"' .. كاب

 ماَسْحيراَضَم وألا اوي نع ف نوعكلا دونم
 هم دك ل

 مالغلاوةمالغلا اهلاوي 4 اهوى احر
 وو وس<

 سب مالع ل هكلا نولوقببرعلاو ماَهريغصاو ة ةيمالغل او ةيدولةلاوةءولغلا نب وو

 للمث هدشنأ هلوقو مهمالك قرثاف

8 
000 

 اهمالْعَكاوألا حّرطو 01 اهماَقمْر ع ف يسعنا

 قّدهلا ضا.علاق ةلملاةبراجا[ج هلا ليقوءانسل اةأرملا' ا اهمحاصاه الغل ذاك
 3ع ه -ءعصاك

 مط هنرق ىلع ديد 03 نانسل احل باص م

 "ميلا هتوصولا فيت 5 ارركسو اذ نعلن رعاشلالاوو

 سل 8ئثعهم

 باشا ياو َ[فاومك | رعشلاريثكلأ قرا مليا 51 ىديغلاو لمعلا ثنا |

 عدلاتي ارك د ل.ةو ةانركسلا لاو 1

 أ
 ا

 مو ةسوم 2 موس سوم

 لاف كردملا مغلاو رثيلاىفءاملا بتم لغلاوا
 - هل هم3» 2-6 و «<و

 مل .هلاتمللا رك 0 هنا افيد

 ريغىندثنأو لاق هشيصعل ىلء تدبر هدا مشتسا دو ميدل سال ىرذملا مغلا هلوق ىرهزالالاق
: | 

 رع هس 5 ها مو >2 - -_و ._ 3 1

 م-غلاةمالاوذرفاذا « اعداماذا فاخملا ىمكو قذهلاكءدحاوا

 ولا ميظعلا لسا لاقؤ دنعوا ضرع نع هد الا بديلا خا

 27 حجج دي هرمية ل 7



 نك م ملافرج د نيغلا لو

 هلع سايعلا أ ةباورف كار ءالا: نيادد-ثنأ اذكهو لاق ءاغلان مر

 لاك رافق عرب ليغلاو طا فلا ولاق

 مفامانلع ونيس # هما اواو زا تيك
- 

 مصالقلا عجباوقأَس افي ا ا 0 دقرسو هير ارت ا سيارخم لئلا.( سلا

 م الادردزااذا كسا مرت وطال قدعلاو سأرلا نيب ىذلام كلااوماَعلا لبقو

 هسه

 هتمصلَع عطقىأ 2 ٠ ىرااوتاهالا ق 1م ىلع ىلامرشلا ىهليقو موةلطان ءْتَلَر ا

 زاعتساو * س را *« جاهلا لاه هما تذخ ا اذاانالف ٌتوَكلْعلاعِيو

 ةفيشح 0 اهدشن لاق لكل مص العلا 20 وأ

 2 ل ووو ل <

 يارس الع 9 اهنا برسل زق اواهرمساشك

 مهارالبائارع 530 7 كي لور نير ضعلاا ول مادأ

 لاك ةداسلا ضي ًا,هوةعاسم املا

 ةهمدكص ىه

 ُلْعَدمصلَع ف 3 اديعةداعدندو
 ا 7

 ؟ . 2 .
 قدرا لوكز نال ةبي ضد ريك د

 5 روس8ه - ةم و 2ع م ك

 مسالا ممر مالو 03 اهنود 28 سيق ن متزااع

 مهتاوبلاكدَدعو فرس ف ىأهموقن هته الا تيكسلانبا متلو معلاعأ ىف

 نت وزو ى هو

 مصاغلا ماسشو ماها ع ا مهلا *لمهعناو ميس بأ

 ماهلامالن موق تأريخ ناسا لص او مهذرع موهموق مام مدن دارأ ىدمالا لاقو

 - و

 تلغ" الند ثن: ميلا أ ىزذاركذو عيزشلاةبنعلا نجرلا هن تطوان اذ_هو

 طرفا ع“ م

 معلا ممالقلاَن رمل #3 مكى وذار شعم ميم تاك

 2 هه
 لاقو اهلوحاعة عفت اضل كالا 5 كلا

 و سس هس بير م72 2998 صراع س 2

 مسك و 2ع املس

 كايتنب
 سدس و

 كركلا منزلا ماو مو.غلاد- ناو ا ) مم قانع“الا تادود_ثم تامداعم

 اكلك ىاسللانعةرتسخالا
 م 0 نا 5< و 3

 اوغحبرفت و ههقل 35 52 ذا سانلا تدم

 رح <هلا لاحتو ملااوطُع د ا

 (رشعسماخ برعلاناسأ ب 5



 قازركصحص لوالا ىفهلوق

 وهداىناثاا ىف لعلو لصالا

 دملاورصقلاهةزوكىذلا
 هووص# تكا

 درر سا كا لهلوق

 هذعنام ىلعا دهاش ىرهوملا

 همعتم هيك س اتم اوهو

 ةس رعى هو لاق مادي 0 اا متاناك كوالا فدو ملاك“ لم اوأ

 (مت) ميلاف رج * نيغلال صف 0
 همر 0 سه و مم9 <

 هجن رثتسا خر عقف 5 هن فى ديت نيسكال
1008 ِ- 

 َءَ و و

 | هيمو دلو سرلىأ »أن هت ناو قءك ع امو كك اامو ىلا عاام لاعبو

 ةفاهزاجعدسعوالاق 200 كسعأ نكمال زي زعلا لوزعتلا فو سيكأ ةعهيلع
 هى

 لبقمنبالاقر هدلادتادش ةددي ديشلا ى ل ارو. ىَضمع أل يقود ا

 ومدة مسن: #ةر_«-و) و 7/
 مات فكسملاثويعلاو اذ 9 ”ٌيصّلطاذاىملاَن محو 2

 عل هل. ى هَ

 ف رودس تابعا

 درس لع ىلإ: .ااموىراجت 5 ع غب لع ى رح امد كر عل
0 

 رعاشلا لاف سلم رعى اوفاك ذا ذل سه نم ان ىفل مالا و

 مل , 2 .٠

 او عديضارملا ىش أن امضحأو 5 كولا رك اذا مم اف برْضَأو

 مببجبجتتجللا

1 

 1 ل ب هاما 8700 2 هم 5 5

 / زو هنأ ىلءرثك الاولاد تددماهاوأ نحف اداو اهلواث معد ىمعلا ترصقادا ةزج نبا لاق

 ساخغد لاقل والا ىفدملاورصقلا
 و هريع ع سو< ©< ل

 اهبافااذاو ا « اهتكرتفة رت ى واسد

22 
 لالهلا معو ىمأ لاثممكَسساىأ هلعاف متسرلام ىلع ماب هريغو ىلا رعقة.معلاو

 مهلعمغهناللذبتيعسر مشلا نمل رخاء ليل ؤرب 0 هريغو لاما سانا ىلع

 لاك ىضاملا نم م ىشىلقملا 0 رف "رت ىأاهرمأ

 5 اهلاغيا ركسوامَََأ « اهلدله سماط ملي
 نأنوريهتلا ةيلبللا فيلالهلا مييلعم ادا ملا 1 فلا مَع ا ىمالانعدو م 55

 ةب ورريغ ىلع اوماصاذا كالذلكذ ةمعل ويمن ةزدلإو جفال انمدو هلالتسااهف

 لاقي مث لاه ةدعلا اواك اذيكيلع مغ نان هت ورلاورطفأو هتيؤرل اوموصلاق هنأ ث يدا فو

 هتيطاذائشلا تمم نمقيقر مع لالهلا ةد ؤرنودلاحاذا موممموهف انتل ال_هلاانسلع مع

 مكيلعامومم حكت اف ىف رظلا ىلا اددسفت م نوكنازويو لاق لالؤلا ريمذ مُكفو

 ' هد . 1 5 . 50 2

 ِ ىآهناضدارفىفه-# الورخ نيلئاوثيد>ىفو ا عزل لالولارك د لرتواولك اف

 مث مَ
 داودوألافو اير ويست رب فاو هضئار 8 ىالورتسنال

 موكل ااهنغ م 2و َتااَضأ ىرش شاك ' 0 1

 مجروح يرصع



 م (مت) مماف درتسا د نيغلالصق

 ِ 5 نديم د
 ربرحلاقو مولا 3 نءاهريغباصسلا ىطغلوقي

 ةصد ورب و<

 مول الَو قاتل 5 مك حالَبْدممَكاَذا

 مكتلع يب ناف ثيدشلا انسه ىورو قرعنالا لا ةرشلتا اهراغص مودقأ | نم موُمُع اولاق

 تأ 0 الدلو سك لاسم هلا 5 هل-: ءاديسعولأ ا ناافننو مك

 همسول انس 99709

 ىعنو ىم اوم ىعفئرهزالالاق لالهلاميلعَمكي أو شو م معا ير لام هت *نهسلا ىلع
 كاما

 قدَط ا ددعاو ىعع 8 او ماا

 - . ملءتفاوهوحبوركان ب 2 نباتا اذا ااهفذك ع معا ذاف هوجو ىلع ةصرمح حرطي

 2 جد د

 ند ماو واس مث جتفاانانم ومو واود راسا يارا اريمعلا م 6 رخسااوةيطغتلا

55 2 
 نقتل ناي ناك اذاوهل دقو.« ماو اف لاق معوذ او ملا

 أ 00 ًءلملو“: 0 هي 1 :«ومعأو ريلاةدش نم

 هَ هدو زود ىذ-

 2 رترسكلا ةمامغلاو سدتلا اذا مومو هَل الهلا انماع , ةمهلوقنم 8 00

 وأةقانلاانبع هيدةثامةماغلاو ماشا عهباوانع هَمْيهَمَح ماعطلاا.ب عت ريعبلا مفا يف ل عج

 لاق ءاَمت اهعجواهريغراوح ىلعُتر راطا داةقانلا كامو وثةءامغلاديبعوبأ اين

 اءاَمَح اهمال سددت ٠ 1 هديتي سأراذا ىاطقلا

 اها جوقتو ناكل ةيادلاو اجلا تدك لاقي ماعكوأ مادق هم هشمامغلا ثيللا

 ”) يت 0

 فالتعالا نم هعنجاهبشأ ا موث ةالكهاف تدل 000 ماعكتلاك ىورسكلاة هاا

 عمولات ةرشقلاو كد رلاو سابا لو ةثةسألا نيغ اي علا ارش تيذهلا ةمامعب د مداو

 8 اى قط رتسو وكس ىف لج موُمم بروي ثلا لعد اهنلاو : دحاوتقلاو

 وه مو 0

 7 ماعلا 9 5 تاونيرغلا لاق ىلار ءالا نتا ن ءمالع يح يا

 دشن ودق" راى م المع 2 ا هىنار ءالا نيا لاق ةمك رلا كل ذكوءاسلاريثك م 32 ا

 هر وورد م7 هد:

 ادي رش هبا غرب سو لاق مذ هديطعهتمعو 3 00 نمىسح هي رَق 2

 9و هس و
 م 3 لاَ ما دع اماَطَكلَدَلةىر ماردقو

 6و 27 م 0 2 -

 م ائدح هجر 5 ْثكردأوءاك ذلادح نأ نيح ىلع

 ند يسحر د لوقو هيك لاو تيل هاج“ ءاك لاو ٌتيكَدامد-هب ىر*ءارع كثلامأرذب رب
- 

 1ع رئيلا رم صل وج لول هائل هنو رةورعش !(لاكدق اكرش هنب ان ديرب برمث



 (مهن) ١ مملا فرت ع نيغلالصف 1

 هذهىفهلياث ريم و عطقذيالهاعءامع برشة ابار عش ه يش ىطغملا ص اغلادي رب ميملارسسكب 5
 هةءور“ َّ 2 9

 ءاملاريثكم هغم معو ناب وسلا موي هموق ةرصنوهداوبو هسفنب رضفااعاو رك ذاك هسا

 | لاب نر نبادشنأو عاعو مات عجل هياكل مقالنا و

 لا ءاقلا متم انج .رامعبانانَترغاذا لم ظ

 ا ا باجل راب و ناس كاد 2 ارغعج وه دلير ل تمون

 ىقماناو ضرنالا ممَدلاماّملا.مايغلا مهلعانال ظوىلاعتهلوقىف ةفرعنب!لاكو هيفةجرمال

 اع مكيام أف لح :وزعهلوقو باقلا ىلع هلاقشالاعَعلا ىممواهرت_سب ىأ ءامسل امي هنالامامغ ظ

 هيلعهنتا ل-صىزلا لبق نم مهيلا قلاامىناثلاو لقا وحارخلا لوالا مئلافالةمامتدارأ رم
- 

 ةباصسلا هامل ماسلا عضومن اضع عون 2 د د- قو لوالا علا مهاتناكلعو

 تدارأءامسلابى مساك ةماغلارهتوسفءاج ى ذل *دلكلاو بلا اهبتدارأو ماعلا هعجبو

 لحرو [ةةلاوءحولا اي ورع قاع نأم لاو سائلا عج قدوهو" الكلا لا

 مرمس خا ند هد دهلاك ءامعة هجوم 1

 00 < 8 عدو

 اعّرا سسلدجمولا واعلام 3 * انس رلى ان

 اا ن1 دوما ناو عارم تيد و وانما 0 تطرضةمت ضراىفهلوق

 ةرثك فة طرغملا ىهوليخا ىداونن ماما هركستو ةغشاةلاكىداونلا نمهاسملاوةيضاهَملا || ميملادشو نيغلا مضيةمغلا

 سيسلات "الك !اوهو سد معلا علا حاصفلا قوس مالا تكرضخالاتاسنلا مةلاورمشلا 007

 | الا تطابق تناقل الدباا ءارداو :اىفوا 1

 ًااغي ىح نطسينالا ممل ع وعم لر ماكل مالا وهفامتلاوتامنلاةرثك فازه ظ

ميل قبو ملا عار ةنموزا اي عضو لا
 5 

3 
 ملا ٌةيّشم ىث كده #3 مهلا قرن ماهروَ-

 7 - أ

 لااا تاو داو رع الاد ءنارشلات تاوصأ/ مه ليقوُنيال ىذا مالكلا ْمَمَلا مَع او

 سل اوسهالاق لادا ادزء ىنولا ىف

 ه7 سه تد6 و و 05 - 4 00 ِ

 تاعملا ىرهعشل انا ممتعا دن #23 معاج م ردلانارثل لطظو |

 -2-- 9 2 < 5 تل م ا

 وهوةمةلعله سنا انهىرهزال ادروأو 0

 يم
 باعملاىمئلاراهوسعداذا 5 مغاسع م رصلاناريثل لظو



 مخ (ممْعِ) ملا فرخ .« نيغلالصق

 7 20 - ب ص ه هم 3

 ةمغمعالا عمس الفارض 5 م كاع عارلالافؤا
- 

 وع أ در 611 7 0 1
 1 ب واعل برعلا نملجرةلاق نيب ريغ مالك م-عملاو ةمغعلا ةعاضقوم مهيف سا شد رقدفصفو

 : يا رب فا. هددعول جو شد رق نهلءوق لاق مه نملاق

 ادرملاو هاما قوس بو كاسح هيا دا عا

 مق معلا اهترردت + و رات« لاهو
 ١ ىفارعالان ب اهدشناهلوقو

 8 20 و ساو < يب اهذ سعع 2 4 هو 0

 اغا ّنيدت ىلع تعمد 5 ةعدتلو ادعي تاعضرملا ادا
6 2 2 -- 2 - 

 .٠ ٠ يم 6 عام - 6 ٠ 1
 ا ناامافنيللاباطهعضراذا ىدثلا ىلع ع و معد ع.ضرلاف ةليلق نماملاذأ هانذعملاةؤهرمسف

 ْش تحت قب رغل اممتو ةراعتسسا ن وكس نأ اماوالصأ موتي وصتو لافطالاءاكب ىف ةمغغلا نوكت

 دش وجباومالا هقوذتأك ادناذاس:ذ علا ىفر تّوصءاملا
 هدددعداو

 امآدتدا حولا ل الط َتحح 27 امغعاذاثوعر ةىوعاك 0 انماكرَحْنم

 أ نامعاولا ةفووتكدقو هاف نمهاد_تاوالءاشلا معلا (م-غ) ردلاءامأتف :راضىأ
 ل ل 1 ا 5 9- - 3 سال <و 3

 امهاعع ترمس نا امنادوسذ 2ع اعاونان عربا اد. سامه رءاشاال اف

- -ٍ 

 ا . 2 2 نا و 20 2 5: 9 3
 ا نإالف ىلع جورتبرعلا لوة:ناد رسااوانيعيطقلا ةدارا ىلءهونث مما ىد-:ءو هديسن الاف

 ' 5 » وه 3 7 2 2

 1 هلت قب | نمةقدصلا نماوطءأرعثيدح هذمو ةد->- ىلءعار ع طق لكل ناعيطقى أ ناسهغ
 . 5 وَمو 14 0 6 03 3 - 7 2 7

 1 نوكتفاسواممعطقيال ةد-كاوةعطق :1تقبأ نهىأ نوعا تقي ن هاهوطعتالو (ئعدتاكاا

 1 1 7و اير 0 يل 8 1 4 : 5

 ١ نالف ىلع حورت2دكو لاه بدلا ةم- لا دار اوامهناتعطقهلن ءاوطعت الفا ماشا ناتعطق

 ع 5 0 . 3 ع يو اتا 5 1

 8 ماغأ لع شارخوخا لذ هاا بدنجوب ا هرمدكو مونعو مانغا عجلاوانوهلباو انههلب انالنإ

 : : نو مف 2 1
 نازك رضالا قهرا ردا ل

 هم نرد هده دو 6-

 سان #2 5 6 ندب ررقررا

 ند ا حصول امم |
 هم اع

 5 اسال يسارك #3 لاقا6ف ذكر طضاق منان أودازأالا ىدذعو هديسن/ لاق

 انغامأو ًالماج مهم عج 35

- 

 هو ىدوو عد

 ْ ديزوالاقو 2ع ا كو ةمَ' معنا - ل نع بذل ىفوةرمث 0

 0-5- وا اودو عاراسمم هلكلدرفأ اذان: ا لم

 ىتاا عوج: اءانم»ا نالدسةَنَعَتَ ءاهلااعاشدأ | مترغصا ذافانه دج ادبماعو ثانالاىلءو أ

 لدالا ىفاذك لصملا هلوق
 اهفهد ف لوسورعلا حنو :

 ةغللاب تك نم ا. دباب
 هد 5 1 معصم ري: اف



 (مغ)  ملافرع « نيفالدن 5
- 

 هد ”ًاتودربك ذي ىرجدد:ءلا نال مغلا نم هيلي ناك اذا شان ,كلا تينعناوددعلا ثنوف 3

 +اا نم سد للاشي مزالا ها ثدنًأتلاقنييمد الاريغل تناك اذا اهظفا 4 ةءايلدسارإل

 تدر ةأاذانةعاجلا انفل عغهذ# لوقتوانزكذام عيب ماك ل لا ىلع ظفالا ىلع

 م مهيدارأل بق مهلا لهأ ف ةنيكسلا ثيدسحلا فواهذخئااَهَغم دن ريالا ا

 ع 5 - 7 . . ع هم ع ./
 لوقتبرعلاولبابادج امال هعسرو رضم فال مغ لهأمهرثك نال نمل ل-هأ

 | فراظلا ىلءوهءويصنو رهدلاماسقم مسغلا اوماق أ فرزشلا مغ عقب ىتحدا رزفلا عملت ال

 1 ةلونَعلاو مْغلاو مملة انتالإوة قش ميسم 'ىثلابزولا مم اأو عاستا ادنهوأ

 هر 11 هلت رن نهزلا تن دخلا فو مضاء موقلا ملاين امو

 ديون ةدعاس لوقو هتمق لضافوءؤامنو

 مونغو هاهيتأت لاو » اهو شعم نايل

 مكحا فوة دعم ةتغاو هاو ب زافافع ىلا ْمَعو وع للا 3ك نوك ةازوحأ

 أ «لع ف وألم ةينغلاى :رهزالا لاه هنلشناذا منغ ةمنع ءارلعسكشلاهمأو هُععرممنا

 !مناجلةهيرأ ساقي والهنا ههسَق نا سدللا بجو نيكرشملا لاومأ نمم عاكرو مها خي نولسملا
 لاومأن ممتناءاف ا موهفذءىنلاامأو دسح امس لجارالو مم.اةث الث س رافال ني#فوملا نيب

 هيف صقهملعاو طوصامو سورا ةب زلم هيلع فاجلالو برج الب نيملسملا ىلع زيكرسشملا

 قازرأقو:ة-ءوحالو ليخنمروغتلادسيا مف فرصيقايلاو هللا هعسق نملاضي سهلا ظ

 | ةمنغلا رك ذثيد.-1| فرركة دقو مهار عى رن هو مهريغ نموةاضقلا از راو *ىفلا لهأ

 باك رلاو ل1! نومه اه يلء فجوأو بركاء لاومأن مبيض اموهو ٌعاسنغلاو مفلاو

 تلو مسالا مضلاب ميسغلاو ْمْعَم عجب حافلا واه هج ئانغل اود هنو اهي تيّغلاَقي

 | ةمنغلا زخم اغلاوةمنغلا ىلع ضرب كه لع ص 2ر2 ىأ سه الا مغ نالفلاةيورد-_هىلا

 رحالا نمد_.فا1ةينغدامسةدرابلا ةمنغلا:اتسشلاف موصلا ثيدطاىفو نومناغلا عاق
 . ريتال , 52 2

 لاق, اممؤغشت ىذلاو كدهح غليمو كاراصقىأ اذ كح لعن :نأك معو لامانَغو باوثلاو

 ْ لئاونب تاغ مٌعودو باغ ن مهل بق معون ول سعأرخ اذ ياعدلك هانعمو كلا 0

0 1 1 1 
 لافو ريعب مءامانغو ا ا ا فركلا نط ونا جغيوأ

 مم هدا سءع6 020 نيم سل ل

 مالب الابابلغنيكلوع ند »* ماروأ هيفرهطتنأ ترشد ا نائف أمجحاصا

 (مهغ)



 مو (ماق) مملا فرح 0 ءاغلاونيغلا لصف 5

 نماسمت ىرتالنأوهليقو باعجسأا مم لا (مغ) ىايعالا ن نبتت مهلا 0

 ىرعغلا ةم-وأ لاق انت مادغو مو غهعجبو نخدلاةدش

 2 2و ءءو هل ود 9

 مايغلا اضن مولا حورخ 3 0-0 اهب حولي

 مولو مغ م-مماصأ اذاموقلا مغ غأو ىفءعدلكت معو ت توغو ته هعآو 2 ءاوسلا تداىدقو

 نا توا صا ترا نءوكح معوذموُيَع

 و )و 9و< س

 دولا اهمعقاف أى 5 55 اهل ولذا حي ازام

 تاازامعأ بالا لعدوعتت رودي لاناهرك ذمدقتري لع دوعتامل هاوق ىف ءاهلاىرب نبا لاك

 ماغدقوشطعلانيعلاو ميغلاورعوبأ مسلاودو شطعلا حلاو دمبعونأ اهلجالرثبلا فدوعت

 ةعالا اودع وة 0 ىلصىبنلا نا ثيد قو نيغب ناغو يغب

 0 اعدقودب ٌرعلا ةمعالاو شطعا اةدةمَعل اونيلل ةوهمشلاَة3َثةمعلاف

 1 أفصي ضل | مورقم نب ةعبب و لاكو مم ًارملاو نامع وهف نار ءالانبانع اهعَمو

 اهغتناةبشرنم مسعشل | ىلا 5 نوعلار نار دل
 مْ

 .٠ .٠ 7 . .٠

 فرفرادارئاطلا معو نفك فن بأ َءرمشواشاطعىأ ىداوصتاظذ هرعش ف ىذلاو

 0 : : : ع 7 مإ <

 مايغل اود را انتحو *« انعطاملانضرأانسك

2 -. . 0 5 3 : 0 3 

 ىدسالاةمرعلاق لاق تدكسلانبانعىرهزالا ىورو ميغل !لثمءاج ادااهيغتليللا ميعو
 2 دم ع 5 و وهو رد 1 -

 كلذنوكامرثك و صه مهدصي و نوط و ساملا مك زيف ةهاعنالا تءانالوا رثلا تعلطام

 : 1 ٍ 0 ا :
 مومغملا داكن الو مويغمريعت لاش تالق |نمةمع_شوممغل اوهتعاهذخأبو باعت اماقليالا

 ناك اذاو بوأ_3ه وهف هركخم سفن اذاف هرج فرعي كاذو قرف داك الف يول اماف تو

 مودغ»و وف سفالا نك اس

 دقىذأا حدوها اودل.قو راشملا وكت ءاطوماتذلا (ان) ((ءافاالسسف))

 لد اولءع ةارملا بكى هدب ىطغي مل اريغص ا اوكا لثموكعودلبقو هيفديز شبه ةسأعسو

 ديملل اف بناملا اذه نمرخاو بنام اذه نم

 ةدامىف مدت لاديراوهلوق ماثفلاباسَلاَترعمَ عمت اننا ترانختاب

 و ها 2و ور 2

 : 0 ديو دوهلا 15 نو رام لم فانز ل 0 ياكل فردي و

 هيستخنت# هدد: باوصلا 6 تا 1 1 3



 اذك ملا مأمريهنو هلوق

 نكمالا 5 لوالا طيسصخض

 مدظعك ىلاشلاو 153

 م اقملا وةلمكشا!فىذلاو

 مافملا]_ةمفوملا عساولا

 مركموبا هك عي هأ

 اذك جلا ها مف هلوقو

 ىىذلاواضي ا هبف طمدض

 ريسعبلا ل راح مف سوماقلا

 3 انمومأاموهفح ردك

 ىفعقووبارحورينك

 وهذ مند حاصلا سل ضعي
 نكح مىككىأ مأنم

 ع يينعد

 (مكل) ١ ميلافرخ « ءافلالصف م

 7 - و همر هةر موو هو سمس وم سر ء

 قطو لذ هىلع ماذم حيدوهومأغموىوربو »* ماهمني شقى يق لك ىلع د ةخرلاعأ

 ثت- ا ١

 تعواذا ةطا ناو هل كر 1 :ًاوولدلا تماقأ || لاقيولدلا عمسو ميئفتل اوماعنلاب

 لحرلات مأق أ ىرفودلا ةماأاولدلا كلذكو ٌبيِعشلاَو ةبوارلاك نيد اا نيب ثلاث داحما

 2 د

 7 اضيارهزتمدشنأو ماهمو ماكنت لح رودزما يلق 0 دزو 4+ 0 ا بتقااو

 010010 ماقأو بشق نقلك ىلع
 تاق 27

 27 هنري ناي وسلا نم ندجرخ

 - 0952 و جت<يع - -

 0 00 6 5 اكشن 0 2
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 ةيؤرلاقو

 قمنا ن1 0 3

 0 همس ارتب

 ا :ألاكا سد هيفتعرك اذا تماَصو بارم 1 00 ودم بارتوألاقو

 0 صن وثاياصف
 و

 فارط نب ىااة.هبرالاولدلا عورف م الاوت 0 ل ما نم روصخم

 ولدةفص قد ثنو باعث اداكح قارعأا

 اهمازحْنْمَدثِلدَح' مع اهم" اأن ملكا تنك

 ْ مأثموهو هلزاح مفدقامصن”النما اذاريعبا لاقي و فوخملا ل و نيله -مآنم و مأشمربسعب و

 لاك س انلا نم ةءاجلا مائنلاو

 ماتفىلاتوُسْمءماعف + اهنمتالب را عماحْتاك

 ٍ نمماقف نالفد_:علاةيهظفلن مهلد_تاوالىر هوملا لاف ماء ف ىلا نويل < ماتة برذهتلا فو

 نسانلا ن مماثلا ىلءلحراانوكي ثيد 1 !ىوةعاجلا ىهوز .هالب مايف لون ةماعلا مل

 انوش اذا (مخ) هولمىأ مأُهمو مدمس مف مفة جرت فوةريثكلا ةعاس4بازوم-هموه

 نمي ةموفو نو ميقا دقو يس قعر ىدازإ ةلفتو ام ةيناع مخسألجر ىدخملا

 ةمرلا ىذمالك ضعف ءاجدقولك ٌؤيىدا ولا رمل (عخ) اهل بقم 5 اةعْيبضو برعلا
 ىأ مكن فز ؟تنكو للا فو ٌئفاطلارارهتو رائع اطعمة فور قلو مالا (مخ)

 ىلتلابلغالا لاق ةدئاع مقلع تنكولا
 00 و “أ هع 7. رار 0 بأ هم 8 55 5

 ممأ ىل لعاوريصولاوريصو 33 مق نوئعسد ولاولت اودكق ب مده افاراغدهراغريغل»
5 1 . . 

 رانل اِدةَمَت الف ىطحال أو ميفال اواران شنب ىذلكتن اكن ىغيال هنكلو أ .ث ىجغي مهلاتق ناك والود

 ب



 عم م١ ميلاقرح « ءافلال دف

 َ 0 ل 3 ِء 5
 لاف مفلاك معفلاوةمذو ةمخهل دحاو هيلع ىالاعال اىهآ سرا ل- ءرال ل-ثملا اذه ترضي

 9< ه- ه- «-7

 ايكنملاوبناطملا ىذغت 5 ميلا لئما دوس ا سدا او عا

 زعم دو نعم هريسطل و سانحالا كل د "لقنا والطعم و عك عج معقل روك أَن ود دقو

 نيبامهةهق لقو اداوسمدش التو هلو ق داود أل اقو ةوألءللا فو نيئضونأضو

 قدمحعلا وكنال اودرخأ ندر لمالا لو 'نالاهّرلن كال دب تيعم سانا ا مونىلا سعشلا بورغ

 وام ا هقول 550
 ريثك لاق ثتوومو د ا 0 ل

 3 5 « +.  ةص - 52-9

 اوموكا دقاناكلاللان رم دع ىئيطءماكالا قارم ع
 ل7

 تاىوالا هذه جى با هاون قلاو مير دن منك اهدا ا

 قوسلاو قدك اوةمرشاملا لاش م ةلنمكل نار تال 0: الو تالا ناك ذملا

 0 ا

 انقاطناو نيرا اوريستالىأ ا اومقلو ليلا نممكتعا 5 0

 بهذت ل ا دلطاؤقو هئي-ىار ل اع

 لءالا فاو ا :رغو مسغلاو ليالاو لاملا نهرمُشتتا ام ىث اوما م ع

 1 / 0 اف 1 9 0 .
 | ن_سحلا نت ةزج ىد ىر.نبا لا هت! تاقدروف نكسا ذا ىحهلو ىف ءالذ نوكناسغعا وهئاظو

 نبى علا ف ىديح نب رك# باكل اق ثراولا د ءر.غموانريشأ لاق لضفملاانأ نا ىناهمصالا

 ايف فاةعالفاقلاب موق ى هلاقتءاثعلا ةم-ا اعلا ةذءا معلا ةم_قسل مالكضرءفرع

 تيريلطا ف رعتروت عاريا املي "اخف قلو هلاقف هلاه انيك فش ندم يركب ىلع انلخدق

 2000 هدا اوسلؤأو هلابقا ىهءاشعل امدح نهذتى حركت ايصاوتخكحا

 نءاومف لاقي 41 طيس دا عل اودرععلا نب ياو حت افشل رد
 - ل 520 4 م >-

 ةلطلا لد_ةعتو نكست ىت-اوا_همانكلو ةلظااروذتني-هلوأ ىفاو ريتال لوقيءاشعلا

 دسالاقو اورتسم
 ممو هد سودع ©

 لدتعاوروف دعب ىدتو 5 ىرسسلا لاطاذاّل الا اطيضاو

 ىلكلا |نياد شن[ لم اة فسنا ا ذا
"١ 

 دم 8 هم سو

 ميجا ليلا انكر 1 #2 اجبار ةمكرو دنع

 و

ميكر عشو محافدودأ كاش ف هيف غلا ةمومشلانيدومالا لكنممحاغلاو
 مس دقودودأ 

 و

 دشنأو نسل ادوسالاو هو ةموق مس دقو م انظر اَمْوُك

 (رشع سماخ برعلاناسل ّّ 55(



 متل مانزل ءاشالست ل مد
 محاف 0 أوج راتكشماهل + 05000 0

 ا

 نمهعئمهريغو يهل يالا لش. الكل ماو ئعا ملا ودوم ميس ههحو مو ظ

 هتكسأ اذا هتمَح أ ىتحهنلكواراوج قطيإ مقَدلكوا مَعضهفداصد مشت اجاهورعشلا لوق

 مكانهتشأاف مك اياه لاعب عشلا لوقيالامشمدتدجوىأ هتمف-اواهريغوأ ةموصخفف

 0 111 117 نوهمسلقل ا نيت والام كسا حم هامش اة هسجاه لاقي ىربنبا لاك

 ننثنمنوكن ةاجاهملانالم_تمحاهاذ_هفزوحالولاق امدفمهتفداصى أ هداف هنودش

 نورعلوت ةكزاحمكا انتكساام ئهعمك انما ةتاقاذاؤءاعق هزم نكي لام مهفداصاذاو 1

 عمةشتاءشيد- فو باوحلا نعمك انتكسااخ ىأمك انمف امك انمجاهو بركي دعم |

 لطخالال ا ل :رعاش اب لدار نع كنب طنز ظ

 موش تقطن الومكب 0 لداجال م لإ عزئاو

 لا دارا ف نح معو نوكيناالا اذهام ىرمأالو لاه ممم موق نست للقدس نبا لاك

 الص أ ماك الىذال لاقي ولاك اداوج قطب لاذا مك نمالعاف بدازأنوكي وأب وأو ب وُدَرك.

 عطقني ىتح ىباذا كلذ لكمفلاو مُكوامو وماكو امف مقوم فلاب ىبصلا مشو محاف

 قي ىذلابهبش هناكروص:هوأ لاق 5 اوجقطن ملاذا هتم شاف نالق ىنأك ثمللا_هنوصوهسُمن ظ

 قراصىأ مْ ىتح شيكلااغتو ح اص ومحافوهفمقو شيكلا مهو هسّننعطقي حا

 لح | فالحل هَ مكنوهوةمامب ىلا م و (خ) ةدكوك يوما

 ةزءرشكل اق همظعو لح ا همدفكو هم ةنوردقلا 2 1.-ةنلحر رومصص ؟ةماقل مضلا

 مدقَمْلا ى ملاىذب رحباني وا هلد ٠ مراكملاذعاذا تن

 لاق ملفا كلذكو وللا ىلع 200 : قطئمو همظع مالكلام قلو مظعتلا يدقتلاو
 ةهماومم ةم9و # ر هس وسد

 اجور انقطنم نكسوامخل 3 ابصابسح موا ذ عد

 قاما بلى كتل لتدارس و «بلعهللا لص وبنلا نا ةلاهىنأث يد فىورو

 عم هؤالتساو هل ههجو ىفةماخلا لف و ةماخذلا همس> ىف هتتاخن كلو نويعلاو رودصلا |

 ةيؤرلاق هنأ ع 001 يا مقار الفان ًوةباولاولاججلا

 10000 ."لانامّضَتلاو «٠ امَفَتالا لال اانالوُمْنَمَْح ءا
 قريشتلاو نسجل ملرنكم مقبل بروءؤالتاو لبن هجولا ىفةماختلادربعولأ رب يع
 أ

 فورخلا



 يب رزه ويسسيسسح مس < بيبو نيببزب يب“

 3 (مدق) > ميلا فرح اب ءافلالضف

 ماقومكيلعمالس كلو ةكواولاو ف لالا نيباسه دش ىتلا ىع يشفتلا فا وةلامالاد_ذفوردلا

 اذ._هو واولاو 2 تاامفلالا نالواولا كلذ لك ويطل درك رار دامحلا] تك اذهىلءوديز

 (مدنإلا ةرسكسلا ىلا فلالا ل_قو_ففلا ةلام ناكل ءاسمل انني وزواج عدو ا

 نا ل سبا راو ور راو مالكلاوة كأن نعىبعلا سانلان همها

 1 ”الاومادقعملاو ءاغلا نملد.ءاثلان|بوةعد ىحو هيفدغلااثلاوىفاحلا جالا

 ةرجةعبتملا بايثلا نمةمد ل اورهش لاك عبث م مورو ةديد_ثهنرج تسيلىذلا

 ىلذهلا شازخ وأ لاق

 مدتلاكلا طاءتولا تار ركل قب راوي يكل ادا اسال

 بوو هي مليقثلا مس .ةلاوك لالا مدلا» بره !ىفاوني زتاسع اكل وشي

 ىأمدم 5-5 واعيش مةرم<افوم_صمناك ا ذاءاثلا بدك اسمدق بوث تدوغيب يشأ ا

 رعاشلا لاق مدلا مدنا و ىربْنبا لاق هج درئاخ

 رولا مثلا كلاما ىرع رح ابر فلماكل لوُقأ

 هيلعتداب زلا ىلعرد- يال ىذلا هن“ رج ةيشملاوهمتتل يوتا نعي ا كا

 00001 000 تدرس سل لوب ةنم عن ماكو هف هن هنرجس ىهانسا

 0 مدنقملارغصعملا سل وأ عك اراناو أر قنا سو

 ىراصتلاٍب رض هتلانار ذى أ ثيدبفو دروملاه دعو عي#ثملا تود حيرمتملا اسانحيرمشملاب
8 
 مدقلةثلل لق ةهئمو مدلامدسنلاو ىلاعملل تاوذلا ٠ نات ل مدقم لدي

 هناث مادششلا امأو ةمادقتد_اولا ل :ًاىلع مهلا هن ىع :مادقلاودبا يدشن

- 

 مههاوفأاومدقَبرشلا او ١ 56 سودا م كا هو2و قد ريالاو زوكلاةافصم

 0ع مجاعالا هي مسق بث ماعلا مع رمل هذا و حيمم يذلا قر ربالاو مد ةمقاشلاف

 حاهلا لاق ةَماَدَدبدحاو قسلا 7
 ا 5 2 ا

 افطقامهدانع |نمهافطق 3 اةطنمةهمادقادن اك
4 - 58 

 / 0 ا ا 0
 ما دفا اوناندلاو قدرانالا تامدغما واعد. #ت هب الا تمدخغهملوق: ةمادق بءاصيرب

 ةقرالا كا ذكو لاف هلثمديدشتلا او تفلابما ديف اوقوربالا مف ىف عضورام ماد #غل اوةامدملا مادا آ

 1 ط3 11 155150556622: قس اسس ها سس سس سن

 هس 5.7 8 وو 5 3 : 3 3-7 7: 8 -ٍ 3-ِ 14

 وهلءقو ةرج عبسشملا تادمأ !نممدقملاومدسق .حلاوثيللا لاف همودقوهمادقمدقد-قو

 ةزسق عقوو لصالاب

 لك اطومضم بيذهتلا

 ررحيلو باكك اضيأ ملقلا

 هديتص هتك

 اذك ءافلا زك اس هلوق

 مدقمو !لادلاهزعلو لصالان

 وىسدععم م تكءاغلا هيك اس



 (مرف) ٠ ٠١ مملاف رج هي ءانلا لصف م

 1ةس 7

 ءافلا نملدنب وعيد نعءانلا مادفديلع مدشمو مودمو مدعم قنرباوهك ىن وحلا اممدشيىتا

 ةرتمع لاق مادا هق ىلع عضو يزيل دقو مادغلا ف ةغلمادلا

 7 | مدقملاعشلا فعرف 3 ةرسأت اذار ةصخلاب و نب |

 ”قتتهلاو لامو
 دعرلااهعّرف "املا تان با 2 اجباقر ناي ةماطمم ِ ظ

 قواسم دم دنلابف لعوانمدنووسكسأ أةسلم عملا نالنيلو مولا ةمّدم ىدع |

 :!ثد د-طافو ةياوذ ا مادقلا نيب ل بقث ع مدل جر هنمو اطغ ا عععلا

 ةقرخ نهزوكلاو قد ربالا مذ ىلعد_ثياموهمادسقاابم ا اوف اةمَدةُمماسقلا موينوُوُعُدَم

 مهدواجو مهح 0 مههاوفأب 0 دوعن عما ًاهمقىذلا ب داَرعملاةيِعَسَد

 ىحبوذهلا واع راطغىامههاوقأاوم ذفاوقشادا مجاعالا ةاةسناكل يقومادفلا,كلذهبشف

 ثيد+ا ىو مادغلا دما مالكلا هج وولاكمادقلا ل وقنمهضعب ود سعوبأ لاق مهذافنا ماكت

 ناك ادحا وناك اذافاعجبوا د>او نوكيانه ما دغلا ومادغلا مهيلعةمايقلا موو سانلارم ةكاضبأ ظ

 ركاةيضرتقا نك ىلع تيد حقوفار ظووما رك ناك يجن اذا سذحلا ىلعألا 51

 عدت ثوعبلا مدقوت ملا مادقلاوههذسن 2ع قسرا ىطغي هنعمل ىأ هيفسلاامادق

 يذلا داز معلب وطلا ميسا ملأ اة مجم نيغلاب معدل ( مغدن ) ةمادةلاميف

 ةءرلاوذ لاك لاحرلا نم

 معْدق ضو عاسعش بَ رطادي ماا 5 ملك ىلا

 01 0! نامالا منتسانهرن ءلهتالردان ةمعا د عجب اوءاهلانىث الاو يمييكلاو ماهعتعو

 تيمكلالاق ىم# نسعى ؟مَعدَدُد واهلا اهلا

 س وو صدد»

 ليسأل مغادقلاني 5 دوذخ ىلع دوربلا نيدو ظ

- 1 / 0 

 قئاودلا لعجت ىتلا ىهو ةمرْمَسسموءامرقة صو ءاود نمةأرملا هب ومص ام مارا مر ةلاب(عرذ (

 لاقيس ذل باين ويك م .اداليلا فيا اعبر هنا بينما || قيضمااهحرف 5
 ا

 5و مدع.
 واه 0و ر ىذ ارا تدر ا تتكوا ءاّمم دن ه ا اب -اعساعرود همر مشع ل ةتم اذا: لآ ةعسأ

 اميوهوابن ذل متي ةمر شتم ننانشلا منسق ادن ماككناىل احح ىلا ناو هني كلما دبع
 3 ا

 : حي رك 2ك و ص نيعارذلا ش 0 ,الاءدهلىًأنيع ارذلا ل زك اهادداشنا با د ىرب نبال 5

 ع يس م



 ن1 مورا ناز ادا حلا تا

 سنهم وو

 : ها ىفن الكا د هملا نتكامالدقو فسخيو قيضّيلاهجر ةدرملباعتاه أ ديرسب مفتي

 لح رالاق مالسل | اهرملع ىلع نتن.سالا نات دك | قو هنن َةْضدَس كا ذ ناعفب نوف ةعسفق:

 كلذاوةعس في ةثءاسنعا 0 او ةيفقث همأ نناكح لا ة:ىلعث هنعل تس كم مار غب كيلع
 5 ل ل | معا دا 5 5 1 5 و
 ْ وهو هدم الامرف نملذ ا اونوكتال ىح م السلا هلع ن 1 0 ١ل-قو هريغو بهل 00

 ىلاهقر ا ارخلاديزوأ ضيا اةقرخىب هىل-ءقو ق قع .طدلاهجرفةأر ماهيلاعتامكير هلا

 ْ 2 دم للااهلفدأن :.ما هد لاذ رعاة .عللاواودرفىفقأرملا اهلمدت

 رعاشاالاف تدمرتفادقوةقرملا ئثةكوةارملا
 هدام

 مَشنامرافد امك مما مالا ماك اهيفَكثدو

 سدقلا ىضالوقو قيضما اهلمقثأ زما طرب ننام مز ةلاو نكشه تن) هلا ىر هوما

 الفا - ىدحلا, تامر 1 2 الهاونلا لسالاوانت م2

 ْ مارفدو م مان ةدضنلا ءانأ نتن اهل ت-قو اهحورنقىدحلا ]دارج ةد-نملوق

 || ةصخعلاءاشالاناهحرفةًأرملا قيدضتوهو مرشلا نمو)_صأو ةععم اجلا نعي انكوهريثالا نيا لاق

 ْ ءاملاسولمملا مردملا راها تازال نظل نبتت ردنا مراقلاو ؟كلذت اةلإلاى اكدر ذظس انقو

 ىذهلاقيريا الاف ةملدهةريغو

 وده ) 5 26 5

 مرفم ممعشو تدهش #2 صاسمللالح جو

 ىو لذه ةغا ىف انملابءومل هملا ضا..كس ان نم مر ادع ولأ ساشلار ءوامت ىأ
 تكل

 1 ىر 5 ودا 3 قرا وال اف ا 111 لاق د هعبطمةمرغما مذابح 33

 | كير كلامو ىرعوللا عض ىرعب سيل عضوم ما كرشلاول ذه ةغلب'لمانالا تدر
: 6 1 00 

 3 00 هلاسرف كرك الان كالا عضوم
 ىا تكاضإولا 7 -

 راةالدا 2 01 د انماعلا اوك 39

 راج هن 00 0 هاوّشةيلاكتامَر ل
000 

 : 2 02 ل م ل
 أه هرهظ ىلع :وهو قوز وس رق نأ فص و ةيقعءام هرقبلعث لاق ةغللا لهأدنعف و رءلاوه وهن ويدسا

 م . . 315 8 - 16 2 1 .٠
 أ ةملاعالاوورب]تدبلا ا د_هىفهسرفئقررعاشلا نا معز نمىربنبا لاق ءامرفهئاوقتاع لوشن

 ْ هبور هنأف تاوقلا عافتراب ههه صواغاو تعمل هنا معز نمو هئاوق تاءو خل تاماذا هنالدأ 0

06 3 
 ا باي قوه كاذكو لاف فاقلابءامرق ىلع هداشنا باوصولاف بدخلاو عفراارةمأ اعوداوش ةلاع

 اهطيضرظتماو ةطومضم
 هس مك

 عصوم مءاقرفلاو هلوق

 لصالاىف طيضاذك |

 حورت هلمكستلا فلم< هلوق ا

 هيك 6 :



 (مطرف) ملا فرس ب ءافلا لصق 57

 4 5 5 هه 1 0 8 و 3 .

 : ى َْن 2و دا 000 ّناَلاَقتوضلا .هوةمصلا نمو»و ترف مساماحلاو ريغالداوش ةسلاغداور وهعاوق عذردق

 ءانوسأ ىهوءادنوءافتحوءامرق ىو فرجه الثال !ءال_هق برعلا مالك ىف سدا لا.ةب ىرب |

 رعاشلا لوقءاذذجدهاشو اذه ةكدسلا نيك يلس تدب ءامرق دهاشف عضاوم

 اناا ل اننا اني نموا كلب

 دسالوقءادسحدهاشو

 بالكلام دَسَج ىلع 2 ااا أتيح انب

 لاقءاَتْقْدلا فةغلءاسقت ةيطوقلا ناداز وءان دلو ءادأ“ اا ىفدعل* انضسو١ 58 ارفلادازو لاق :

 لاكءاسقتلا ف ةغل ءاسقتونانسسقن اون انصمو ءانضسواذأتو ادت ءالعف وءالعقهيفءاحامم و

 رهنلا ل_هثىفكدرخا غو سناك قالا فرح ناك ماكرحاغاف ءاندسلا وءاداثاماناسكا نبا ا

 لاف ةرورضرعاشلااهّدم ةروصةماهمسحًاو لاك ”لعلا هذه هيف تسل ءامر رك لاك رع عملا

 هإعأالو ىاةاايءامرق لعأال لاف هنا بيبحنبان ءةزج- نب ىلع يبرد نامت رب اهريطتو |

 رعاشلالوقدشن ا وريصع ىهو لاقءافلابءامرق 0

 ااتعاهيديرأالدئاسق 1 ىنمامرق ىطناخ اب

 اا ل قاب كفيف كرف لتي دم داو غالزوصعم افلا امرَقلا دب ولاعب كاقتو |
 لج امرا (ن) مالسسلاهبلع ميهاربا نبل يهمنا ةيرقىهوارفاك امرغلا ناكوامرف

 ْ مهند اةبشخ مو و رشا .ةاهه تيا ةيبللا م 5 0١ هيلع ينقى زل را

 ةنيدملا ل_هأو اَدَكااهيلعوذك ةر دمة ب شخ موزرملا ىرهوملا فاقتلانموزرق لوقب نم

 قوهو لاق بلعث نءناسكن بااضي ا ءاكحبو لاق درعس أ ىيءهنرقاذكل اق أملا موو ا

 هب ولا نبا لاك لاقت ىربنبا كجو فر عن لف ةيداسبا!ىفهسنعءتل ًاسولاكفاسلايدير دباب كا ظ
 0 لا ل 95

 دال اءامسأ نمسك درا ) مدر 3( 9 عاب يبان فانا موز ف 6
 5 .ه

 هيلاَذي وسنمة يعذر ةلباو هل يبق مس ءامضرفو ”لقثلا ةمذغلا لبالا نم همذرفلا (مذر :(

 ىرهوملا مطر رة فخو سارا ددسخالي وطناكاذا فلتارا قزوز 98 (مطر :( عسبتراقنم ةموطرغلاهلوق

 مهب راو لاجدلا ةءبشنا ثيدس لا قو هع ردم ف اف وراك فلنا قرح مو كا ةباهتلاو سد هتلا كلذ

 طرفلا ماّقلاقىذلاو

9 ]| 2 2 7-- || 
دا م 1 0 ةدوطرف 2م 9 -يذانت>و تولت 7 هييصد وك ءاهالب

 نبا د ا

 فالآن



 (مطف)

 ذا شنو لجرلا ةفسّكَ مقَرفاورعوأ (مقرف) ءاقلابثمللا هاو رام عصأ اودولاك فاقلا
 و ا

 )2 هيشفا]) اهقز ءاالان" ًاولاقمقر رقلا مه ضعيداورولات * مقرعلا كحَز هرب ةفوع م 5

 هنو ريغ ن ةريبكللا م ا (مدن) ةدئازو نا ردخ ىلا عساولا مض دايما ىردوجلا

 هه مادو هدر. )و , هن -

 لا اددَخ و مصفف هدف را فم موقت ”و ننسي نأريغ نم هرمسك مهن افا هدفه مكفب ا

 "5ع

 مدقأ
- 

 نبات

 لس ارنيةرامعلدش ١و كرت هلأ انعم

 ودم« >< دو

 نيف ا ر باعت لكَ 3 ةماهتروغن كسي ىلالا امأو

 عاط# االئأ 1 اهلءاصفأ الزي رعلا لي زنا افو عاطتنالا ماصغُت الاومدمل ا تبلا بنا مدفو

 ددععول ألاف مدوالو مصَقاهيفْنسل اضن زينا قع طلاع ايزوانكت اال ليقواها

 وهف هيكالذ تاعفاذا|هدفهمدفأ شا تدَف نم نيب نأريغنمئشلا عدصاب نأ ءاقلان مصقلا
 2-2 و .٠ «© ص .٠ و و 55

 ةَضَو مدي همشالاز رءرك ذيةهرل .رلاوذلاق وصد

 0 2 ىو, ©

 مو را ىراوجن معلم 23 هبل هظف ند د لصد هن 03

 2و د -7

 هلو هاف و هدسسنقناسل نم 0-5 : لكو ى سنو حرطدقةضف لمد عانوهو لازغاادمش

 ه.شةلاموصةمول_عحامناو باصنا اقرخودو تو ولو تك مالك لطانلاو تاو تعا وتو

 ل.ةوروهشملاهناهذ ىف لقى ربنا لاف نيةئاباش امن روك ةفاقلانم .وصقم لة وماناذا هنانعشاو

 ةمطخضلا ىهو ممصُق سف ءارغلا ىساملاوهليقو باطن عال هل غن عدوحوملا لاضلا سدفنلا

 ىو نيسفئشلارسكن ناففاقلا عدقلاامأو لاق باصالا قروهو ترا هاف سافو

 قو«-فمبيرقودو فاقاانكور اناا نانا امانا ءروطىفتدحب .وىناركب كأ !اتيدح

 للا مّصْقأو فاقلابىوريواهنمرسسكسااامىأ لاول ةمعف نعؤلو سانلا نءاوُدعَتساثودحلا

 حلاو عطة:ارطملا مصغتاو بارضلا نع مايقال عاني :الاالا مدشي ليلك ليقهنمورفجا ذا

 ناوضرةشتاعثددح ىو "نس ا عيع عبدو اون :كحااوعلقأ اذا قص هرطملا مص و

 مصشي درا ديدشلا م ويلا ىفهيلعلْري سو هيلعهتا ىلصدتلا لوسرتيأرتلاق اهنااهيلع هللا

 دقوىنع مصفف شو داع نا فور ةنع علقر يأ مطقتملا اه عد ل تنح تاو: اولا

 ميطفوهفامأطق همي ىصل مط زةلعطقا طف ذوعلا مسي ان عني أولا 10
 هم

 ماطر هوما اهعاضرنء هتاصقدمطفاهمأ اهتم هوغو ميطقم الغو عاضرلاَنِمَوَلَدَف

 عضارملا نم ىبضا ان تاكل دكر هال ؤ دما مامر اطل: الا تهطفهمأ ن عهلاصف ىلا

 اك هل-قزملاةؤوعش م هاوق

 ”هكشلاف

 ان مقهللةلاك أةمأو 0ك

 ميك 0

 تارآلثاو تراناودوهلوق

 1 مل اول ءجاغاوهلوقىلا

 هسا :هامرظتماو زدالاب

 اهء«ذوفدع رع لءلوانه

 هلوقو اها رمغ ىزحانلا

 لدالاباذك لا مهاكسانلاو

 هدف وك اط هويضم

 ىف اذك م_-صفسأ:هاوق

 ىذلاو سوماقلاو ل دالا

 مديف لوكتلاو بيذهتلا ىف
 موك ”هيتك لةيدكىأ



 (مطف) مملافرح 3-0 ءافلال صو ؟ة5ك

 ةموطْفمىأ طق ىهو ىتنبالاقفوثلوسأ ل عفارتأ م اثددح فو ةميطفو مطَقتالاو
 لاهو رود رم لئممطق يطا عجب وءاهلا هقحلت لاذ هلفىنتالاوركذلا ىلع عمي ليعفو

 اهطلار واديريج نم للف ء ةلئاطوا /ةراغأتاو 0

 ماسقتسالا نمالإاذهى رام لاف لطفل نبع ع 7 0 7 0 راسن اثيدح ىفو ْ

 ىليلقل بق ىلعتافنصلا فل _بعذ عجبوريثالا نبا لاك موطغمىأنبللا نم يطق عجيمالزأالاب
 مقءو ميةءوخنالملفالادرب لف لوعفم عج لل يعذامأ ةرذيوربذتك ءانممالابهمش د مءاحامو ةسرعلا ُ 2 . : فوك تح - 1 ا

 ليضفتل عارقالا نالهركن أ اءاوءاطعلا ىفنيململا ىرارد نب عارقال اثيد + ايدارأو عطفو ميطقو

 2 5 ع ىو 7 90د . 50 4

 نمانلا ا اهاطلر وا من رافت كادو لاو اضيأ هع ظةوةمو طقمو مطاذ_ ىف تمطف
 نق 2 37 ا 3

 ١ لاب جناك/ لذا ذهل هيا نهراذجذ إما ذح فد ماطقلا دع مهنيا معجب جفأاذا

 تيعراو تمرليقنا درعا ها.ثلادالوأ تاوانت اذا لاق ىلارعالا نبا عمشملا ىوذة حجب لكعضرت ا

 00 2 0 هلا رى عب ع 2 37 5 1 عر٠ز+

 ىيةتمطفاذاف ةمهما تمطف ل يقاهماطفانداذاق اهماطفوندب ىت- عداس مهم لق تاك [اداق ف اذك عيدا ا

 رفحست ىد ماطفل|مساا_ملعلازبالف اهماطفمونن هني رمثل كلذو مطفوةموطغمو مطاف ةرودااهذه ىلع لصالا

 9 7-32 مع ةغللاب تك ىف هنعرقنو

 رعاشلالاق ظفف هن ساهرا 2 ؛اذا مطاف ةقانوا :ءاهدلو طف ىلا الا 2 ندم طاقلا :

 585 و 2 ف 1 لب : يعم تك هدف لاسعف

 . مدالكاهلس أر فنمذت 003 مذارلا بولا َنيسماَصْتت 31 وطاف مانا ءاموك لكن م

 ىمستو سذلا ءاسنلا هنأ ن مك ءطافو كمَمَطهنعنعآنقال كأن لا اذه. نءندمطُفالو

 ءارس ل ابل ىطع أ لسو هيلع هللا ىل_صىبنلا تا ثيدللا ىفوة.طقو ما طفو ةمطاف ةارملا

 لؤسراب دست نب ةمطاف ءاسناا ةديس نها دحا تقلا لاك مطاوقلانيبار-ْلاهةَقَعلاَكو

 نب ىلع مأ ماع نبدسأت نب ٌةمطاف ةيناثلاو مالسلا هيلع ىلع بورا اعوا#سو هيلع هللا ىله هلا

 ةئلاثلافرعأال ولاه ىعئاها تداوةيهثاهل راه وتلسأتناكو مال_سلاهيلع بلاط أ

 ةمطاَفَدُم همااثلا ىرهزالالاقو امهنعدللا ىضرعا دهمشلا ديس ع ةز حج تنبةمطأف ىهريثالا نبا لاق

 قيةِمظافدازأءازاؤ لاق مل_سوهيلعهنلا لص يملا أعيان ترتباه تناكوة عارة يعش

 ةيبش :رقل هو هيلع هللا بص ىبذلا ن داو اللا مطاو لاو ىربنيا لاق تنبلا لهأ نما ممالةزمح

 ناثدسقو

 | لفةمطُشتممأهحَمطَق ىنايحللا لاك مظشنةبادلكو ماطغلا مسءالاو ضرسفلا ف ضءب ىلع مهذعب

 ا ىدث نعول صف ىصلا موو عطقلا مطل ل_صأوهنداعن ءان الفت مط ووه عون ىأ نم صنع
 . 7 3 هدي هع 525 2 رع 2 ع

 ١ اذافىلارعالا نبا نع مطفةن أن اح ”هلْضَسلا تمد رو تمطفاداةاشلاةمدطفااواوعاضرو هما

 دو رهو ع... +



 ني (متف) ملا فرح « ءافلال دف

 0 دبات عع را
 ةمطافوامهءاهمطاف مطاوذا اهيا نيسملاو نسعلل ل.ةوةيعازحوةيدر اونا اعو ناتنسدقو ا

 26 وِ و ا 000 ا
 موو لينا ركنا نقر نب هللا دمعت شب ةمطافواومتدح دست نب 4

 و وس 7 ١

 ل مالا .ةولتمملا م 8 0 م مرر عسودتب راتبا ل ا

 هو مد 00 وو - هولدن سا همك 1
 تبعك لاق موال تقوي زجر مط دسوم نعنم عرق ع ٍِس د :

 هود ةم ةوو م هود هلول

 قفص حوت افأأهيذن' 5 قعبشمىذ الا بسمع وع ارم فدد :

 0 فص ين ؟لاضر الا مكلفا

 « دووم دهوك د

 تا لارا ال 2 ردي تقوده بوتمجأ| :

 00( مفلس « ملكت لرطااوْتصدَ هم د و ما ع <
 ىلعد *المايمط ايبيبلا مداود ترب المتبل مفاو موا فدوملا ةحئاربتدبلا كف و ْ

 ءامهسلا نيبام تق“ 1 نمد لح ناو تنادنلا لوو ادم اوهمعوعفا اولذملا ْ

 هقنأت'الممتممفأو ترطلا هحئاَرمْثْمَتَو نينةلادىوربو ت'المعأ كما عد ضرالاو

 ريتك ارعالا نباهدشنأ هلوقامأت ةهعملا نيغلا بهمس :رعالاو ||
 0 بد وهو 2
 2 ذاوُدلاممَرأ ف داو 5 هناك ردح موعتمو أ

 ا عر مودولاقتببلا اذه الا موعشم ع عسي مهنا م ءز هنأف !

 رو قرهرالا «تفعما ل تافو هامل انو تور [نادوعو غ0 كلوز وربما قطانلا ا

 دّشملا بابىف عصفااراعشأ ىف لمسو ا دشنأ و ءولم ىأم امو مقمءاق لاقي و تم ىأم ع ْ

 وهو مدلا لعازماشة اسرع لا 1

 موعش ناك ه راَنسكد اقم 5 ةبقارعلا لرب نعي

 100 2ث هَ ءا8

 لاق مذ دعاسوا يقاس ماا م كا 5 ىفو 2211 2 املا تءهفواس لت ىأ م

10 1 
 لاف مقل - 1و 5 بضاخف كو ةدعاسل »*

 5 3 موو
 ةهسو ريك 5 و سندق كو 0

 اه وداد ماعم بدع 3 اهرزومثءواهلن 2 مف

 اد بود تكلل تَدَسمهاوق او ل علاه تقر ة دع دعا ورضخالا بلا نوعادتسسلا ٍ

 لادا 2 7 1 00 لود 2 رسل اقا تءءملاف بارت فأنءعك هزالا ا 1 تت اتم جه ا
 هم

 ىأ أ مدكلذكو جام وخذ مي درولا د مم مه احرفو ا.ضخهن“الماذا هّدَمفآَو لجرلا تمسفأ |

 (رمشع سماخ نرعلا اسأ ؛5)

 طيضاد» معمم دوق ) (١

 حامصل ا سل ضعن ولدالا

 هسفعههيتك



 (مقن) ممملا قرح # .ءاثلا لصف 55

 وريم همس و

 هت محق هتحار بطلا همم جرا ماو ماكذلا مدنا اْمَكَق ةدللاةحئاَرلاَتعَ 0

 ءاوسلا نيام تقال تفرش أن يعلار اولا نمت سها نول ث د دخلا ىف زر ةمساخ اس دداموعفو جف

 لاقبدا ذآ وهو لاه ني_ءاات مقال هبا اورلا ى ءرهزالا لاف تالا ىك_ىملا 46 ريض رالا وأ

 0 4 ع . ١ك هم
 رعاشلا لاف موكرملا مدن ةببطلا عب رلاو هرعسفت ىم دقو هن الماذا موعشموهفءانالا تمعف ا

 ةوع ه

 | ادعو ترس دوو »* اموغفلا تلمع »ا

 8و

 لاق لمه ومشت ت ذأ ه-ةظجدي زونأ هدم عفت م م. رلانال كلذ : يمناه 0

 ام 5,

 ا مكوهناَمَك ل م ونص درا كي رضلاب املا ودق 2 ودك ةشفإ دارارعم ||

 ىثعالا لاق هملع صرحو :

 مك ليقع ل انتأو 2 ماع بواد
 و ه_ - ١
 ىلع ضي رْوخبأكو تيدر سنجل رعي ةعدعص نن صاعديرب بببحنبالاق. ْ

 سقلاؤرمالاف ديلا أ

 تول فسح سالا ننَح

 رك بوأط والامب جابجت 5 ناديا سسوس

 دل ارو عملو كيو نوار توهودبسلا باكل اذه ددأاملاقي تيكسلانبا |

 لاك ةعاشملااذكو * 0ك 2 ىلمملاب اغالا لاك ا

 تنازل امني * ام«اورلا الملل لؤي ع ْ

 امئتالثنأ كسر ادراذح 37 اهياسوسفاَ رب الأ
0 

 3 انتوا كانت 5 اماهلا داوم يكس و

 اغافتن أن وذ مازللاالو 5 اهلا لْدْقَعو قرات ةباورؤو ْ

 امتاوَقلاءاوق ةلاَتكعو اقافث نأ نود ماغذلا الو 0

 || اوك ثيدلاقو هّمتكء تلو هنكذنىأ لح للامم دات اودي ماعم ناكلانو |

 | 0 ةيزاالاو ماسعطلا نم طقاسن م معلا ريثالا نيالا ملا اوح رطاوبلا |

 مهلا قمشفلا () سكعاابو*لمقولاك لالا هج - رعامأو دزأو كاعامأ تا واككأ

 ءالعأ ل دو ىسللا لذسأ حرك نأوهو هقالتخا ملا ليو ملا لال ءلان امس "الالخدتنأ
 دي ءوث 3 مدع سا سرس لع

 اناتثلا مد. ةنأ مذلاىفمَهّقلا ل_بقو مقفأع وعم لكراص ىحرثك م مهد هوامش مه م

 لفشالا ىسلل لوطي نأمهلاورعو لاو هاقلجرلا مذاذا ايلعلاا-ملع عدت الف لكما
 . فيت



 9 00 2 ِ ١
 وهوانعةلس>رلا تمووه.هفب دخ [هنقدوهم> اصدمبدخ اذا لحرلا لاةدو ىلعالارصقبو ا

 ءاوتسا ىلعر ردك قانتراموهو امهم شي الا مو معاصي مو ملف ءاموقفر رهالا موو معَ ا

 «نمقحماهتما د هعاذ نم[ ف همر ه.مأر لزتلف ةيؤرأ

 دشن اواباوص ناكسمالا مهد لية ناو بدذهتلا ا

 ََ ا 31 سودم ه7 5 000

 عود ىت> ىلذسلا انائثل امدقتوهل قو كذا 'هلئاملاءامةفلا عفاسءامةفذأ حا فصي ةريغملا :

 0 29 ميلا فرح .« ءهانثلا لصف

 ش٠ هد اةمععيو هقدعتوا ارارعش لاك 8 يعش ترد هنطلب ديزوأ هيفي تذخ أ اذام ا ْ

 ٠ْ مقتفلاو مسكن بام ىأ ةنملا لدم نيبام طقس نمش ودل انو ناسا امهنامقثلاو لاذ
 0 ثيللا ه+رفو هناسل ظفح نمديربةنملا لخدهيلحب دلو + ف نيب امظ ةحنن ءاماو نفد جلا مدل ١

 | امد تعضوة يح ءاصعترا دال مالسلا هءلعىدومثيدحفو مهقْأتعتلاونقذلا رمل |
 اال رلامةقو هيلي تميم ندخل اند الملا ثدد>- ىفو قواه لس اهل 0

 1 لاقيءالتمالامهَقلاوعسنا ىلا مَعَقلاقي 0 ال ماانالا معَ ديلا رثك اضينأمقةوهف ىلا هند ْ
 0| ع 2 27 ا ع 5 ا
 ا مبا قل لارا فا عارم م ةفالا مالاودبز لأن عمة: ىتحءاملا نمباصأ :

 همس هس 5 3

 ْ لاق ءاوجسالاو ةماقتمالا : نع حورخرطملا نال كلذ نموه ور طراق ل جرام ةقوكاذ نم تشم ا

 هل دع هو 20 ة” فمه سس

 د ه ج5

 امعقدقرحألا نأ 2 اهمال عمدت ناف

 ١ : 4 -ه4 ف 2
 ١ تثيىدح فقر هلثم مهل مقال جرو موصخناولعيناك اذا مِمَمَق لجر لوبا اّرَع تعمم بارتونأ ا

 10 0 0000 ْ هامه دعو
 ا ه-ةامهليقو هبطوناسالا نقدلدقو هوحنون اكلا مطخ فرط مقفلاو مها اوايلعل || يلع :

 رعاشلالاه عاضبلا حاصلا ىفو سلا ةقافلاوامةفوامقناسنالا نقذاومءامعرو بيذهغلا
 ا - -- -- 5 0 :و 3

 | اهمكنةأرملامعفو مكمل تاغاللزحرلا اذهو د  اهقافتنا نودماغفلاالو 5
 - ا 5

 ا نسا في هيوبيسناكتردانى مقفديلا بسنلا هس يا 2

 ار ىوتف هيلا تملا اذ ا ميقةورو مشلاٌة أ مهوىلَدش لثم ىمةقميلا ةيسسنلاو
- 

 1 2و ما مام هو وه - وده 1 5-2 ع

 | ىععليفتو مالغلا قايفتهنمولاجرلا نمةئلا مدخلا مظعلا ميلا( مف( مسا مقفأو سايقلا

 ْ ا ممظعل أسهالا مسشلاوا هطظع ىأ مالا نماَكسَف نيرو مظ ءىأا1تف الحرت ًارلاسةيدحاو

 ا سل .عنا نع ثيدا اى فو ل يو اوةدئازءاملاو

 ا 1 "لاو :لسفاسي ًارهياورففو ناجه.ةرش ألا ةةلاجدلا سو هم ءلع هلا لصهلنالوسررك دناف

 1 ةقراودوتلا ها ربقلاو 2 "ماهم َقرَئاَك * رعاش ١١لاق لطخملا ل ةوريبكلا طسشملا

 ل_صالاب اذكهمأرتهلوق
 ءابلاب هنأرتمكحماىفو مجع
 عىتعهورتك د ح اوىعملاو



 (مخ) ميلا فرح « هافلالسن 6
 ىلذهلا قي ريلا لاقو ميظعلا لمذااو لاه دلاقياك ىلا!-فلاقيو نابجلا 8 و 6 00 رش ها. ا

 ميلا ماورد .ه. اعداماذإ ف اضملا ىم<و

 لاكو ةسجبا ميظعلا لجرلاممَّدلا لاقي و

 ميلا دما قرفاك ارفف يسلاءقرشي

 ش نبض ايعلوهولاق نيتاور لعىوريىلذهلا قيريلدد_كنأىذلاتبلا اذ_هو ىرينء١لاق

 ىعدالاهاوروىلذهلاداب و

 ليقلاةمللاوذرفاذا ب هنا ارقأفيسلاءبدَشي

 |  هاورنمىلع كلذامنارك ذاك ةجلبا مظعلا ل رلا ىلءادهاش ىلاثلا تيبلا فلمغلا سناولاق

 ش ةاوزام ىلعتببلا فلفل اامآومدلا لاج :رلا نمل ملا ناليقدقولاه ب مليقلاةمالاوْدرَداك *

 ىف مل حرستا الكت يأر لاقي هيولاخنب الات طشملاوهف « ميغا ةمللا قرفأك

 نر عفن فا ىصالادشنأو ىربْنبالاق طلاب ةيبكة بح رسيامتالحرتنأر

 نملا ىلا هعم ءميءاح يذلا سرفلا ص

 اهو ةءاهدرد #3 بدعم سراف ندم مصدق

 اهو دن 53 زا تذل لوطي

 اهلوقأو عاطاوجبوع 7 مهو حانرلا تان اور

 ةععساؤلا ةًارملا لمَ 2000 معي الو لكون ملا له ةغاب طشملا ليلا وانا 2 رلا ثان

 (مهلف) 5 ارعالانب ان عمق عساو لكومفلاةعساو ليقو عا نعةعساو سف رسوزاوللا

 ىمدالا جيبشلا نئتكسالا ليوطلا ملا ةأرملا حرف مهما (مهلف) تارا ورمل

 دشنأو حرفا امهلفااورعونأ اجرفنمناك امءاسنلازاهج نممهلقلا

 هاب دوو ماكر 110 هقلماهمهأد ى انما

 اموقناثدد_لا قو هةلئمرخ أ اهمهلف نأ دارأوولدلا َُس عج لس ووطن ىئلارتملا انهرشلا

 ريثالا نبا لاف هج -رةىاهمواف تشتةةزوع تءافخ تأ ضااوممتاف مهتاتق باضاودقتفا ْ

 9 نمل دب مف البقوم ةغامف (مخ ( فَلا ةعساو مرن وفات م مضدعب» دوا

 اذهلاقد ,«ارغلااهئواهف ىاهلبقءار ءأ فلا سد ؛دهتلا د.>او دع اديزملو اذيزمةارعتي ًارلاق» ا

 ا -

 لوقي ندمهنمو مَِبَتر مواقي ارض د1تاو صنلاف كلذكو يملا ف نة ءاننلا حوتشممف



 "67 (مهف) مملافرح < ءافلا لصف

 | هناف ميل اديد شبام أو لاح لك ناهيك لاح لكا قءانلا مضيفا تيأرو شب ترم ومئاذه

 يهل ىامااب . وذ دهم لافاكرعشل افروع

 همنا فكأللادوعي ىح * 0 رت لا

 لاق حاهملا نالا ةفاضالا لاقياهناف اًو ف و وفامأو زاك افلا عب هس نملاقوأو لاق

 : انووفامأ ثدللا لاه ليلقوه .وةفاضالاريغكلذاولاهاعرولاق » او شام لس نمطلاخ

 ا ترتحافرلاوبصنلا وجت رلا لءواولا تاج واهرخ ا نمءاهلاتفذحموشلااهمانن لصأ ناففف و

 ا ةفاضالا قظ الذ هنو: _.ة.سافاوءافلا عب ةدماماكت رراصفا مشق: ىلاودلا فورصواولا

 / اوعركف نب وذتلا عننطقسي فئالا وواولاو ايلا نالءاشلل داع لعت ملا ناف فقل اذااماف
 ١ زودت ميم الب كلذ دارفا ىلارطضي دقرعاشلا نأ الا ملاءافلا تد.مفقلغم فر مسا نوكيا

 ْ تصقن هووءلصأ مذا ىرهوخلا د افومشايش ىلسنءطلاخ + كلوقك ةيفاقلاقدل

 هنددرت عج وأ ت رس اذا ممل اهتم ضعفا من .وك_سلبارعالاواولا لمدد لفءاهلا همم

 1 1 ا اوى مة تاق هيلاتيسناذاف ءانألقنالو هاوفأ اودي وف تاقودلصأىلا

 نالكلذاوزاحأ ؟ىئاولاك نا وفةستلاىفاولاه اك «_فمضّوعىذلا ف ركل | نيبو ضوعلا نيب

 | واولا نعال اهتعاضو عادلا زهق عمل وان ميتا ءانمااوعز انني تكة كاع
 قدزرفلل شةخالادشنأو

 ماسرّدَشُأىواعلا مبانلا ىلع .٠ امهيوُكْن مف ىفانةئام#

 : ىةعاج نيئيش نمنيشش لك نالدعاجن وكلا نآأاذهؤد و لاك ث دقت دش أى أما 0 اوق

 ْ هيفولاف مالكلا فءىييالام هرعشلا قع هناال اك فاق فة صوففل اننا برعلامالك

 ْ لك ىلءءانثلا ضي نم مهتمو لاح لك ىلعءاسفلا بمب ترو أتي ًارومفاذ هلاّقب تاغا

 . ترمو مهاذهو اتي ًارلوةب نين اكمىف هءرعب ند 5 اقلارم كي ند دمجمو لاح

 1ْ قلئنأ ة فلو ٌةهيد ذالا ىلع ترش ء| ارفلا بيدها قسنلا فورحن متو مفءارذلا لاك شب

 نإ - مو سرع

 ا سامأا س 2 0 حمرا كيران عاد مق ىدفسقح حاحا

 | نعةريخالا هلع ةماهقوامهدوام قدمه باقاارءىذلاك تفرع مهلا (م4ف ) ةرملا ىهو

 ل ينس[ :ليوعوت مدارك 8و ولاهم نزلنا وكت عءو هتاقءئذلا تمهدودي ويسس

 و8 هوو اكدء» د هد
 ا هوة هميم هلع مانا 0 مهثو مه لاق ومهتلا عمي رم مهةلحرو



 (موف) - ميلا فرح ٠ ءافلالسف ّى
 .مه رءوس

 نم هوه و ىجح 8 1 ”لسق مه ةوامهفت تو الاروع ىس |! ديمسادت و همها ن اهلآس ||

 اموُدلُيْثسلا نومي ةارّشلا زو ةطنطلاوأ عراد (مون 9 ناليعن نق نيورت |
 لاك ةموقةدحاولا||

 ناَموُموأة موك همك ع ايان الم ئدلافو و

 توذنع رقما ا ءوغلا مضي لاو ةعب_ثمرغه فكي هلوق ىفءاهلاو

 لاقي اضيأزينلا م وذا 3 ردو لكسر مدلل وىلمسأ ا ىفاولاك كب سنلا فن ا :

 ىلعءار أ هدمسنب لاق مولا فةغل مولا ليقو ةءدقّغل ىف ءار ملالاكو او ريَبْخا ىأانلاود ْ

 موُدلادا رأهناىلا اه-دع 1ث 1 :و لح وزع هلوق ىف ريسفتلا لهأ ضعب بهذ ن> نا لاق 3

 الاب نويل اىررتطاموتنمنملا حول نأ دنع باوصلاولاهاثلا نمل دب, دنعاذه ىلع ءاخلاف |

 ىجنياداكج ناموفاولاقف عملا اوعجيوءاثلا نمالدباذه ىلعءامنل!ت سلو هبت اوزيبللا تسوق

 ىتلاةريسكلاربغ ناسهو س الدف ىتلاةرسسكلا نااك نام وقى ةسمضلاريسغ مو ىف ةمضااولاق |

 امتدوقلا لاق اههموفواهتهلوقف ءارغلا لا بيذستلا_فئاالازي غفئالاوداوللاهق |
 ةغللاهذهلهأنمررعلااعهسمهضعنلاقو اعيج زي اوةطنلاىهو ةعدقةءانورك ذنأ[

 هنااكولاهتانااءانهموتو هللا دمعتءا ارقفىهولاق اوزيدخ ا نودي ريديد_شتلارانلا ال نر |

 نولوةفءان'اغلا لدم برعلاو ل_صيلاو سدعلا ن مدلك اًسيام عم هنال باو اان نيسنعملا هش ْ

 بوبحلا لاقي و ةطّنملا موقلا احلا لاكو رشرولاعو رتواعف عقود د ِ

 ١ ولاقت موُقلا مس |اهقملي زيتخت ىتلا بودحلار "ابو ةطنحلا مولا نآةغللا لهيب فالتخاال ١

 ءاذغلا ل صأوهو همربالاماعط مولا بلطي نأ لات 5 :رعدالا ذه نام 1 ان ولا لاك ١

 000000 0 لا جوشو ال 1

 2 : . : ار ىوريو كا

 3 ال 0 ماع ١ هةطزملا مد طاةطوملا : :عقءأت .بل 14 / 1

 0 نيوخالا دكظلاو  هطتلتاوع لاهي كر غوت ةطط ا وهو موعلااءانعق "انا ايفوته دام | سوماقلا حرشو لصالااذك

 دعم وتكرظنمل و
 م, هع لو سد |

 موهةعارزنعةنيدَاَلَرَ 5 دحاو نع "ينبت أتثك دق ققثلا ||

 حرش اذكى ركسلا هلوق

 لصالا ف ىذلاوسوماقلا
 د_ءدامو ةعذاملعنيسلا

 أ لاق لينا ةموُقااذنردرالاقو لانس ته جاو انج :دارقلا ىوريو ررملف عضاو رغفاكلا

 | اطقاعطقىأ اموفاموفتاشلا اوءطقواشحمابس ر_عءار ا مروصنمو لاك ىركسلاىاشلاو طيبا ذه اوف اموف هاوقو
 ١ مك هقك ”لمكسلاو لصالا

 موُدلا عج ىف ةيمألاقو ١

 لَدِلاوناموفلاو سردار .ةلااهتق 05 ةرهاظُك ادد انج مهل تناك

 هيردع م -
 مومنلاو



 | وحس و 3 ٍٍُ

 | مايغلاو مايا (من) ةيمآىب كوانرخاد#نيناو اهبل ةةرصم ضرأن ممويفااو أ

 ماهل نيايسمابقلا داع مصاارلل» مهريغو س 00 ا

 مس 9 سيم ١

 هب وسسدشنأ عودوا ماب م ا ول :

 عَ و هو س

 ليدءارونموأ اللاب 5 اقاوش :برلا مق قوق حيصرس 1

 دشنأو ىزانلارهظداو تكة نكي وني لاب لو دارس لطي لا ةالايدذهتلا |!
 04 ع ة<2 #5 9-ه عم

 نأ د دوسأوريغتامودق هو حقو ةبحاش تنسو دهشلاردصملاو «رسساكن وللا ع أراب صق: 1 د
:2 

 ا ري 8 اا قا ينال دمج نلاكمبف غلام نوني تاتو ْ

 2 ا

 ل اكل ةًزايواماسقلا م َمقادقو دعا اوهو ةريغو رج هف ىذلا اوهىل.ةؤ

 ْ كك نرمضاذا أم و َمَكدقو هيفّدغ اوه وناتةلا هن بوقعي ىحو راسغلا ْماَمقلاَو حقل و جاوتلا ّْ

 ع لآ ض5 هذع اذ ُغ

 ىارعالانبادشنا 2 قرت اىواخ قاسعألا تاقو كر فك ل داوسلا ىلا

 همس هم ه<ي 0 00-9 2 , ٠

 مقلا تع ةئسالا نعطد <« مهعس_عوةاكلالتقو

 1 . .٠ 5 .٠ ع 5 . 4 5 . 0 »)ص . |

 || ثندح قو املاولاو بايشلا ىف هيءاجهةقهفو تاو هفةرجو 1 اذا ىمدالالافو |

 / علا - : م ع .: 2000 0 - : "5 أ

 أ ءاسمقلا ةيدتكلا كات ىف هارأ لاق ايلع ىرت نير ظنا نيس موب هللا معن ال لاو صاعلا ْن ورع

 1011 8 ك0 2 2 هه ممر 0 37 35 >-, ير 5 1

 ١ هللادبعوأ انا بالا هذ ع-رتنام.تطبغذا كعنعاخ هنأ ىأ هلل اقف كلام نباورمع نا اردهتاك اقف

 (٠ ص كك عا < 2-52 2-0 - < ووضع. ه 07

  1ا هباعتدصق اذا ىألممةح رقلاةيمدنو ماتقلا ن 9 مءاريغلاءاعقلا اممدةحرق نك تكححادا

 9م 06 سمع

 1 وأ رم نكح ءاناكو صاووى أن بدعسوهكلامن باو هللا دب ءوهر .عنباو امدصقت ||

 ا هةر امويدلا حقو 2 حاقد لج دعا دالجاموك ع 0 ةرهلا ديد عافرجأ ورع

 ْ دص ىهوة يي رك ةكئارةنمقلاَو ثوملا' انس نموت كراش اذ ع رم-ةلاولعفأن ا

5( 0 ,(فاقلال
اما ت ارم لا حس 8 4

ز ةةيشح فأن ءىّورا 
 ْ 6 م

 : نوُئاانٌَمَقلاَر ةاظاا نئاهدارأ ىذلا رأى :رهزالا لاق ه كلا بص ثلا وتطل ا

 ةيفاودا دنلاىلات رضب ىذلا نوالا ىف ىدهفءاتلاةمقلاامأوَحَو ورا م و اقدام مقلق ل

 : 0 ل دكا لامك (ق ( :عركل هاا أ

 مودل او متشلاو فاعل عاج موثق ل ديرو سانعاا نأ كغ فوود و هب ود.“ د عد درط ممثقا ىأ ا

 دشنأو هدو ماع مول نا لاقي فاو تا ضير شلا لاقي وول خول ١

 2 836ه دهم

 ماشها مب سدا ضرالاْن ءاك 35 ار يمد 5ك نط بدال

 ف

 لصالاىاذك اعقاو هلوق
 قىذاا وهدم نيالاعبت

 عضوم ريغف توقاب مدع
 هيت وردك اراك



 || اذكحولاءانثا هن'اكهلوق

 تاب خرطنيلو لالا
 مريخته تك

 ليلزتلا مائتقالاو هلوق

 حرشو ليصالا ىف اذك

 .ىععم تك سوماتلا

 م١ و تشق *« فاثلال صك م

 و 5و

 مرجيصت هنافج قو وو 5 اياب مرباط كل

 ماثتقاو ٌّى ّآ ءارغشاو » اًءاشسيح لاك

 هديل بقورك أنك ءاطعلان مدلول ازعل ماتقالاو لاك ةريسغملا نب ماشهى بكا |

 ا 020 محا ص <

 مثاف نعلودعمو#و هنمق تشم لجر مسا مدو معو مْدَعَو مق ثم ةدملاملان معقد 0 ا

 لاكو مُومتامءاطعلاريثك ناك اذالجراللاقيو ىطعملاوهو
 مق ملام ىداعآلا دوس لع « انتياو أ فانكدالبلاّحام 1
 0-98 2 ِِ ا

 م7 ءو - تا --- 5 4 0 اا

 مثدظقا دقوةريثك تناك اذا ةينغلل مسا ماثقو هبسك اذاالاممقوءاطةمناك اذا مدقوق ل جدو

 اديس تلا »ام هذهرش 1 قمل تن تس[ كعبملا تيد حيف و هذخأاذا اريثك الام

 عقم ملا مكلفا متن لاقف آمان ثيدحلا فو لسوديلع هللا ىل_صدتنالوسرا

 وهوم أك نع لو دم من لمقو مق لدرلا عم هبوريخلا عوجبا ليقو لماكتلا عماش ل_يقوق أَلا

 هوحضورعتا ظل ْمَقااوَدففوافَكْم عي مدقوةمعلا هلعف ماو مق عدلا لاعب و ءاطعلاريثكلا

 َُ عاش فتامالبتبم وبسلاةر عم اراهخاطتلالهءتيه«عسّضلاءام“أن ماكو

 كلذ بسلا تيمماذحل مم مانق الاوتءلءافو لعاق ن ءلودعماههالكو عابضا نم مر

 راقذااهل لاي اكمانكارةمأ الللاش ال ةريسغلاةهعلا واهر ء2اهنطلتا

 00 اة سهرت الا كيكو شم ف هئطبل مق تاعبشلا نم مرك ذا ىم«ىربنبا لاق

 ريبكلا مقل (2) عيمصااوهاذهو بساك انآ ىعمكلذاو بسك أ مس وه لاو

 يؤ رلاهرسقلالثمَنسملا وف مقتلا لمقو نمل

 اًمهلسافرهدلاهلعلاط هي امَكَقاو باشام نيأر

 معلا نمةناَةمَحَقا اوما وتلا نملدباهممنابوقعي مءزو هي اوا

 ورعوبأ لاق لاعفأ هلت تدل ىلارداصملا نم ىهو ا اوةماعقلا مسالاوةبحتلاكاهريغو

 دقىذلا معقتلا لئيملاورأ لاو هئمرملاو ازيا نأكل جرلا هيهيسشولو لب د! نيريبخلاو قا

 نحارلا لاك .عرالاناوأ خس ردقءار نلمح

 موتو براد ىدنع + م ريكا اولا ت اونا ظ
 مق نوكيالامداب ىخنارعن ا ثيدخف دل لئمه كأم عش :رهوطا لبالا 0 من اوأ

 مقابر مالا فلج ةورببكلا مهلا كلام فلا اعرض اريغصالو ايئاف



 لل تاس ملا فرح < فاقلالصف

 ةيزدو 26 نر ًافؤأ ةدغوو ارم هسفت كربة ف رراغ نهيق هسا ير 2-0 :امعوأ

 لكلا يور هناا م ينال

 موه <

 قوات طار ودرج 2 يق 5 0000 راهنشل رمت القت

 صالات اسنالا مَضقا لاقب اهفنوعتىأاهف نومك 5 و ًاوراثلا نع مكر رصد خ آان ثيدحلا

 ذحلاَف ضيف محم "| رار مدع نأ هرم نم ةنءهللا ىضز لع شن دح هتمو هَمَدعَتو مظغلا

 هل ارْذَغأم_ثدن كرم ئدالفتا قلن ّنَمدوَع مننا ترد قو هنا ظاعم ف هسفنب ىربعأ

 ةمقعلاو مقا الفليزمتلا ف دايم كرانلا ايا اطلبوا أ أتامسقأا

 وهالفىأة علا مقا الفى عدو ماَعْطإ وأ قرروا قْرلِلةفهتّلارس 1م

 هنالانهفاعر رك لو للمال اوقدمالفةلوقك اهتررك ال ةفالب تفناذا برعلا و ةبقعلامكقا

 ناك ةلوق م لع لداذلا و ةبقعلا مال و ا الفلاقدن اك مالك !ا قايسه_لعلدالءفاهار عض

 رج نبا لاق اهتمامي مقا و اونمآنيذلان م

 مكي تح هلا كر تس 3 علوم ىفاك م يقلا بقارأ

 مذقتلا فرب رع لاقو طقسن ىأ

 تا امعار *« تمم ى ليلا نولماحلا مه
 هدب ربالام ىلءاومسا صيدم ةتاهما ىأم قا رو سلاواخل ل اهكر ريال ىلا ماظعلار وهالامسقلاو

 قرا مرا تالا ةموصُنا معك ن هللا دبع لكومنا ههه .وهلل أمرك ىلع ني دح فو

 نيل مد ودسع وأ لاف كلاهما محلا ىف الكلادز :ونأ لاه ةمقناه داو ةسقاشلا ماظعلار رومالا

 قاتامةدشولبالا فضد ةمرلاوذلاقو لدفلا|ذهقرروك ذمهلكوظو بأ [رمالا ةمقب مو مدا

 اهذال وأ ض عن ىتنرمشلا 5

 لها اوال مك ىلع « اميلي ادالولابن حت

 ةيؤرادشن اوم ىبهفنوبدلاو بورحلاو لل شءلارومالا نم بعص قاس لكر ملا

 . زح نق دعاسالا تور نادل يقلل 5 دافزالا دهر نيدلا مك نم

 مَدقلاَئاصام دك ناكَرَمأل ةلءاودال س رينادِبيشلاَو 5
- - 

 هلوةى ىلارعالا نبا لاكتو لاف طلو شاطي سعأ فمه اذا لودي ا

 (رشع سماخ نرعلاناسل 5 43)



 (مخل) مملافرح « فاقلالصف 8

 52 م

 مفتي نأءرس نمهاوقىفلاكو متون ريو مادسقإلا# ممر فورا موق 5

 جالا لاقو تنثتالوةيورريغبةدشوةب ودافع ؤذقولا د ةيقتلا موه ارش لامر هجم 0

 ابني فام رطل مخ ١ هيك تييصاوذلا 3 رص 0-2 كلاما 3 لك 8

 اوراكل يناهز تيدأرغ نماهمتما لولا للا ككاو همَجَه للا كار
 تعننماذه ىرهزالا لاق وع اولا نايجلامزارعتخر «لوشلات رف م ةَنبلا ليالا

 ةمرلا رداد اسال أو مب سمر 20 ةزافملا ىف بهذي مكسر عي ولع ىفلاس رالا ماخلالا ل وقل
 هءدعو وه هر

 5 بعلو نال لاَ انافِسْمآلاب 03 انامل ملا مدا

 لوقو اهاؤنط لزانملا, مواهب ازي0تاواقلاوودلا ىف ةأشنم قمىلا ارعاو ميلظلا اح ةيدش لاق

 لاةفدرسف بك الج ارا اذا جعارل مَ 5 ىل 0 لا

 هلوق ةوالب اف صيالزةمالز: مهم ى هوت نكسلو لزاسا لما محع ْ

 نون ةوقوهيف لال بوي لسمو مق أ 5 رمل َنوُدظ ىارلا مس #

 ١ العلا كتر فبانألا جمس الماسه كردبأل ارت

 ةسورو وك

 امك ىلاعصو سفن تناك * امضنأامعماملاتي 56

 نوكيآلواغقو لبق نس ق عانس مكشةدحا او: سفلي 0 درب ىذااريعبلا ءالا فب مسيقتلاو

 لاقمسّقمو يفد حاز ماعف ينس قا اذارمعبلا ىرهزالا ءاذغلا لاو سرهلانالالا كلذ

 اكطنيورمعل ىربني ادشنأونيمر 3 !نيالالا نوك الك لذو

 م59 .همد

 0 مقل رو * اه دوفءادنكا 7 قدقمَمتْدْعادفشنكم

 0 ري دوكيد ب هما ةرتعيلا م مَ و 0-0 ا 0 و

 5 ع
 م ََح ل - 5

 مهر مع 7 قلن يكتف أمهيصت هع آاتار ءال 0 0 للا قوفو

 72 - دج

 اكو بلع ن نءلوالاا اوما واو.كأدقوب يلع م م. 2ك هكا كأ عمش و فيراادالو ١

 0 ةمميد ه8 7ءدد

 لوما ماس ًارتظلا ؤورضحلا نابل نضانرهتفي رلادالب اواخدااو . قنا

 لاقو فم اودانا 2-0 5-500

 دووفعا ةراافتش

 مك هنودالا دلل ىراشنام *» اهمسشي دل ادافأ دلك ىف

 ثدللافو يك مهباسأ ذاق َبارعالا تباصألا 8 ب ةدشلا نسما ملا ىرهوملا

 تكمقنأ



 000-3 1 7 ير ا نمنع كر 0 ٍ

 هكدا ردرا ئىش * لكودل اراقتحلا ةزيغملا هروح الى أر صقن ءنيسعم هكا 0 ا

 يد 0 مد ميكو ”لواضوفالا ْ

 تردد ار :

 9 وسمو ّ

 ةزشاتلا ةدقيأ واف لما اووو ةلكمعلاو للا ((مد ( 0-3 اوطظاعأ لا ةؤهرمسف ْغ

 نمضزالاتءاصأ ل حرلا قا _سا اذا ةساهلان ةماعلا ياواد ىهوافقلا وذ

 ١ مدقو مردقتم هوهقدد ثناذا ام سع اءرعأ فلج مَد ورعو أ يرهزالا 0

 امذدت ةوه هناك #3 الحدي لاز ود عنه مك لاك سأرلا ىلع ا

 ا مشل صل مق ئوتان عل موك: قروه .:اذا لدن

 6 1 9 6 اعلا ا 1 كلا ماايطقلاو  امّضقاَ رعوامتاوَت 00 اعلا لاهم .طعلا |

- 

 يتوب 000000 5 1

 زحارلا لاه هبي دقو وأ ةدهو فهن توطاسع رواهتسأ اراضي
 ه١ 5 هر

 5 مكلعااهتا مامْدكعو 2 مدعم رك خمانأ او * محق ىةقانلاولوقأ 2#

 | ةقان مننا مكلعو تاةقواهمأ مة راج بط اميشبالةتانابهك ارب تمت ةقاثلانالاق ا

 1 ة» هيو هدر

 ا ني يف .عثددح قو لَّدداضتأ ارونلا مكاو مدن اقر ملاهسرْفمشلأو :

02 

 | ةاطرولا ةمدشلاو دق أ“ 2 هللا ةاثلا ىتمَدعَتهنا لاق مالاكعلا نال ذاسلاققنرهطمك 1

 : سلالات تعلن ال اروثلارخ آن ملا ل ثالث هلاواندم سهما مقوةكدهملاو أ

 8عه

 1 نو هئاسحو همطل هل قوفهعفرتف كذبع هم ىذلا نوك,دقو لاق هنردزا ى-عهنمكتاو

 ْ هللا ٌلَدهَللا لوسزان درس ةف ص قد.عم مأثد نو اءَدحوأ أةهنظتف نون ا كوك

 2ه--5

 ا| و هد رو هس

 مدعم نالفو هرصقل هبزدرتالو نيسعلا هرغصت بتال لدتا اول اذاوأ كك ةذأإ
2 

 66-0 22و

 0 3 6 اص 7 2 تل ا 1
 اومقو قيد دالاولاهواوأو 5 ئيغلالو ةداصاذاماوقأ سانلا ن 5

 ود

 و5

 دوحاملا ىلاعأ برا ردنا #3 مدروفيوهن نعل اواي, .ناف لاق ل

 ه2 و وه

 1 وهلا مدت 000 اوبل د تبا مدعو اعرَصْمم عقو لجرلا مدحت (منخ) هدم :

 *هه-2- و

 ازركح ةوددعل اوهلوق

 َْق و اط هوم_ طم ل _صالاب

 ةودد عملاو سوماقلاح رش

 هيتكف الا لبق ممةدانزب

 دع 1

 مدن حلااول_.ة.ناف هلوق
 ىلع ادهاتانه هب أدعقىف

 21 ص هيك ف دحلا



 (مدق) 1 ميلافرح « فاقلالصف 5

 اهعضيوءامشالا مدع ىذلا ود مدا ىلاعت هت ءاح-أ ىف ( مدق)) «ريبكلاةيرشلا ناموا«

 ريس مقاعلامَدقلاولجوزع هللا قالطالا يلعمد نيلعإا وهمدقم دقتاقدسان : ةاهعضا ومى |

 يتادقو امد عمجار ع ِدَق قوش وهدا: ةودها دقو امة مد مدقش ردخلا ضيق مَدق ١ اوهيدقلا

 انوهتقام اولا هنلعدرب راف ىصيو هوءيلعم كد وعس نباتي دحوم ءدقك ادق نو

 ىلع بلغه همليقو ةثيكط اء كاَصْناوةعدقلا هنا 4 داع هنأ ديربةد 1 اونزملاىأ اد

 ةقباببلا معلا مقلاو ىلع مالسبلاهدرْدلرتلاسس ناك انو تشتم) قعبعلا ىلإ وكف ركنا

 رعاشلا لاك مدعم مدا !ىرب نبا لاك للام وتم رداد الفل لاقي ىهالا يف

 مدلول 5 مساق اوبدصأ دق وق كَنْنِإَو

 تلصلا يأن بةسمألاقو

 و 5-005 2 ٠

 مقسم ءولاريمأ نمو #* مد ودا تودنالنأ تفر ع

 يلوأسلا مامن هللادمعْلاوو
 ا لال

 مدقلا تبان د4 /امالادنع 5 مهدونح تك اذا
- .7 

 1 00 2-2 ها

 مهي مدقمكلن سلوم 00 نزالشدَجَودقِدِي سي ربرحلاوو

 هؤالبو ل_>رلاو ةيدكو لبمترلاو ةوبزقن لوقا هائزانتوعالرع ثددح فو

 ٍدتَعْوْبِص مَدقمهلْنأا اونمنيذلارسشو ري زعلا ليزنتلا فوه مالسالا همي داعم آىأ

 كلدكوميدق:هيفهكناكواربخ مدقدن' اكعد ةتلاوهشفخالا لاف اندست ًاورخ قداس ى أ مهبر

 قرع ك2 دك دع دك : 0
 0000 همهدقد ترا لا 500

 2 هم دك هدو دسو

 0و 4نأ 31-5 بادي لهأن مدرعات نأو ةعرااوذ لاك

- 
 هد-ء_-

 لكمدتتلا مهيرددع قدصمدق ى كنب دج نع كودو معو يفوت امدَعب اننل 10 ااولاف

 هام |

 الع هي قدص مَدقمهلنأ ةستقنبارهملا ىف مدع ىأمدكن الفاميفتيدعتورخنمتندقام

 سف” ىفءاجومَّدَقلا اووذ مهو مّدقءاسنولاجرنممدقتأرماومَدَقلبرديزوبأ هومدقا ل اص

 نارغميون امنؤيامهوءارو ضيقن ما دقو ةمايقلا مونلسو هملعهللا لص بنلا ع اقشقدصمدقا

 و ءسو /ف ه هه

 يناطقلا لاوريغصتلا فم ابرلاى ينالها نال نإ نايا عيت مووتم دي دقي ةمديتقااهلاب

 نرامشنا ليك معلا تلمع 5 ال اوبرا سد مديد



 8 مدن لاف 5 تلا

 0 2111111 5 0 نمىرب نبا لاق

 اذ هودي هريغص7 يف لق دقو نا ترك ننهي راقت ناك كلا ينارعللا لا كلذ

 مدفلاوعا نع مودنَقلاو ماِدِسةلاوماَدعلا اضدأ ىثو اهريك ذئنميئاسكلا هاكحام ىو

 ووه ه وهم كلارا 2-1 -

 ىذمو برها فىشماذاةيمدقتلاو هي ةيهدقيل ع .هدقلاوميلسقلا ىشم وكر ممل ماما

 لاو ةلازانلا زوبع لاف اوت نايمه مولا

 جاب“ ةيزا صنم لش دةَعلا فرنسي اذ دام

 افلا ا ند راّضلا

 قه مْعنع رخأت مو لضلا اوف ةرسذلا فمظقتاذا يملا و يَمقل نالفيشملا ب بدذهتلا

 نباناو ةيميَعلا ىِم ص اعلا نيا نا لاك هنا سايعنبا نعىودو سانلا لع لاضمالا

 لاق اهتمولا وساع اص ريالا ن أواهزاغيرو مالا ىلاعمىلا | وسامهدح ات ادا 0

 ىنملادرولول_ثوهامنا دسعو لافرتكتلاهانعمورعونأ لاك ةَيمَدَقلا ىشمهلوقىفدسعولأ

 ىفءاسىذلاو لاك ةيمدقلاة هاو ر قو ريثالا نسا لاكر مالا فا اراه: كحاو هارعب

 بدك ىفءاج ىذلاو لاك هياكصأ ىلع لضفلاو فرشلا ىف مَّدّمهْنااهانعمو ةَممَدُقلا ىراضلا ةياور

 ءانلانىرعزالاهاو رومّدقَتلامهاتعمو نان دئازامهوءاتلاوءايلابةمْدقّتلاوةيمْدُعَملا بررغلا

 مدةلاوح تن مءاملا,ةيمدقيلاناليقو لاف :وفئمتضلا هنلاهىره دوملا د تقيوووعلا

 ادق مهمدقي مهمدقو قاريسلان 2 نفيس نوار خ ناو ارا

 دسا لاه ىنهعممدقو همدق أو مهما راصا فالكم ومدقوامو دقو

 اهمادقإ تدر ىهاذاهنم هداف

 0 :وةداعلا قم ىق هلال لسقو ةمدقتلا نعم ف طنالمأ دال ثنا ً؟اولاك اهمتقم ىأ

 مّدَقَتو ةجاحلا ىءملا ىف تناك ثيحامشنأ كباس تاج ام مهاوقمو ا

 ختفلاب مق ىرهوجلا همدةاذاانالفنالف مدكلاقي وبيذهتلا مّدعَ مَدهَمساوَمدَقو مد

 لا مده دقني ف لرالا» هدر روأفةمايقل امور هموق مدي ىلاعت هرعت نو ماتت اموت ماكي

 دحب او ىنعمدشتسي مدقتساو مدشي مَدقومدَ مدعو مدعي مِدق لايم مدقلاهربدِ_بمورانلا

 حاجزا لاف امد الي هرةوهلوسرو هللا ىدي نيب اومدةنالاونم[نيذلا اهيأانز ريزعلا ليزتتلا فو

 الجرن اريسسفتلا ىفءاجو هيفدرل عيت نأ سها يذلا تقولا لبق هولع تالف أب مت سها اذا هانعم

 1 يبجي قم حسم بسبب مجحبس بر معبر جنن 7 وج 12:73 تت حم

 تطءض ةمدقلاو هلوق
 مكحلاو لالا قلادلا
 00 . نماني دياباعفو فلاب

 . مضلاب عسبطلا سومانقلا
 كك مر



 يدت] مملا فرح « فاقلالصف 8
 عم-< 3

 لاقوزئ ارت غكلذنأ لعاوةي الاهتلال ارتأف تقولا لق مّدهَفةال_-دلا لق ةرحلا عون عدا

 منقلا كافل اواني ني را ل اطقمكتم نادل اانلعدقل أو هلوقى حاجزا

 نيرعاتتلاانلعدقلو مكنمنيمذقتلاانلعدةاو ىلاغت هلوقو ىرلا ف رتغل امام وكن ىتلا

 | نضنيمدقتسملاانلءليقو هسفمهنمرخأ< نمو توملا ف هبحاص ىلع سانا نممدقت نم ىنعي |
 | 7 ار اتم أت نمودصسملا ىلاالو  مكتم أد نرممانعمبلعت لاو ني رخأتسملاانطءو مالا ||

 نذل اذ باعثد هرسفاومدقنالو هلوشرو هللا ىد,نمباو ءذّقتال لحوزعهلوقو مّدكَت ىأ هب دين ئ

 رف لا لاك ةلبق اومْدَصتال» وي نموهمالكل يقام الكا ومد:الءانفاومدةئأرق ا

 | مور ح مدقإردثيدسحفف ةومدقتلا هلم أو سرغال رجز مدا مدقأو حج اليا تو ”واومدقُت ْ ]

 | ةعاصتلا مادقالا و برا فعدد ةلاوشو ا م 5 اوزتسكلاب |

 أ [وديقو مدكأ نم فلا .مصأاو ريغال مقتل عن وكي و مدقإن مةزمدهل ارمدكتدقولاق |

 لق نيمهتلأق هلوأ هما ديو ءىش نك ١

 أدور م ءا دك ناك اذ... رالف اذءاصوتةيماسُم
 #1 ارم

 رعاش كلا اهةنممدعتي ل 20 :ًاهكدب دو لبا مودقو

 ع2 - هوو

 ماوس مددت * هب دب نأكل سر غط مس

 همام ا 0 2

 اق ىثءانانأ 1 ىأ »* اهوبق عود هد بةحا 5 جامملا نيب ٌوَرلوقو لبج مها ماؤصو

 ةيحولال او هنممدقنامئّش يت وللا أ

- 5 ِ 5 , 

 مدقوهردصو همدقمئث لكم ودءقو ةلاكسلا هده موديقن .اويدرملا اهموديقنمريطلارجك

 0 : 5 0 ا متو ردنا
 امدق بورا ىو ساذلا مده: ءايشالاورو ءالا مكن مدق لحروربدو لدق ةلزءخعرخ ا ضم: :

 الكي 5 5 . 97 مدد 4م ٠ نيا "ع و و 1
 ىرسنو نيةرحاناك ادا مدقةارماو مدقق ل-ر لي” نبا ةمدق ى الاو عاصش مدقوءدق ل>رو ١

 . ا 0 5 دو عا 6 -- م و ع 2,
 قو مدقتلا ىف د0 ةيجلا زكيلعب مالا تم مري اهي العر دقال لكنا خت خطر ود 1

 رعي ىلمدق عمو عاش ىأ نيتمضي مدق ل جر هللا لسسف مقرب مدبعل قو ثد نلفت ||

 ىاامدق مدشي يع لادلا نك_ةدقونثْن ادب ةطياع الس قرت ى لءثدد>ىفو ٍِ

 هنننتاهتواومد قى ةامدق سو ةيلع هللا ىلسدىبنلا لاقف ناّمعنةدششيدخح فو ملقا |

 ديائأمدقن الفدنعت الفا لرعتنبا لع لاثم لع ءدقلا فرشلا مْدَهلاو لامقلا ىلعمهذرع
 +. سمع ةرع

 لخيو ناخ ًاوباحسا لاق اك قمع مدع اومدعْبو مد ًاومدقو مدقةو ةعياصوفور عدو |

 مادقم



5 
8 3 

' 
 ا
4 

 مد (مدق) ٠ ميلا فرج « فاقلال مق:

 5 ميداقملاجروفنا هلل نعةريخالا برا فءىرحودعلا ىلع مادالاريثكمدقمما دم ومادقم

 ة ىلارعالا نبا دشن مدع نم سسالاو

 اهلافك ةمدلالي رساذا ةملقاذ لكلا لكما
 وير 5

 ريرطورع كا د مدق لخرو

 روس ايبا هر هرئاذامدق 8 د عمْسلعد قدا 1

 ىنعيكدلاسرْتَد هدعتسا أملا ف ومدقم اه دح او ةهيسد ىلع مقواذإ يما بكر ص لاعبو

 أ ءىرجوه ىألادلا خفومبمل مظب مدقملا*ى ع نحل انما هريغتاك اموس م تع

 ْ مدقتاذاامدةموام دقواما دفا هنرق ىلءنالفمّدق ألاقي مادقالاوهو ىضملا مدل وماذقالا دنع
 9س 3 . ه9 0-2 و 21 ٍِه <- هع

 أ مْمداقوركسعلاةمدقموماخحالا رضمأ دقالاواما دقا ىهالا ىلعمدسقأو هرد د ةءاروككهيلع

 دع شنو يملا ومد عت نئذاإ هلو لادا اريسكب شيخلا مدعم بيذهتلا هودهتم مهامادقو

 ىشعالل ىربنبا

 تلو ىحز صاهإاًةمَدعَم 8 رقارق دارت مخ

 قععمدق نم ىهشملا ةمّدقمو لادلا حدب ةمْدعَمَ وهنا لسقو
 ٠ ةمّدقملا مها اوقهنمومدَعَت

 مدع ىنععمدق ىف دشا لاهو همدقهريغنالانل نكي دايعت «داوياسلا لاول

 لسالاكفارظأي د كااويعتراوإ اومدَقس قلي كايعدت

 رخ !لافو +اومدق سيكل اقذا م ىوريو سدق اندارأ

 باو َتنأفامولا انتوا بابان موقلتكسوأ بايع توق موقلا تامل
 0 2 ب < شو

 امدقمىضمأسىف كلوت امم نماسنا َتاموَ صوح-الالافو

 ْ مديقْنم ةةيشاملسل ىلا ةعامجلا ىأك داوم روك المو لا كلمه زاعاملقف

 |١ عم دقو لاف لادلار مسك مالكلا مدعم ل يت ءث لكل ريعتسا دقومدقت نعم

 ْ لك ةمّدةملدقو متلي وا مهمل امدلو سلع ع 55 نليعاو لبالأ مد 3
 فتاالاَكوامنيعلا مْدَقدو ههدنو مدغم لاقبتو وا هرخؤم ضءمق:ى : لكس رود أى

 ١ عوج نيردرءلا ضه:لاقو نيدلا مة موعد عوب ل اقو عديت هب اياه تكل انما بكد

 لاقي غدصلا ىلب اموهو نيعلارشؤمالا رمل وعنف ممتن نانو نوعلامة عم فالامدلا
 ِِه ع م 5

 ةميباو ةيصانلا ةمكشماونيبملاو ههنا ن مكئالبقتسا ملت او رشؤمو سب ارمدقم برض



 مدع تبيبلا تقل هلوق

 فدغى
 ىنادغلاكحانح فكر

 فاول: وما دقلا نم

 مرسال سا محلا
 اذا هديسنبالاك ىئايغللا نع ةريخالا مّدعمو مدقماهدحاوهنمتابقتسا امدهجو دامو

 ريشا كرمال 2ثماو ضوع+ ايلاف مم عجن ناك اذاوذاشو هذ مدس عحب جداقمناك |

 0 رهداقو لح رلاة داك قيايح ازا ومهارأ لاه طاشتمألا ن 6 000 1 ريغال لادلا

 كل رك اسال ماما د ده لادلا فب همر شمو من قسوتف تلا دلار كب هسدشدو

 لاك ل ارش ؟قاهلك تاغللا

 مالا غراتنك مروع « مداقالاه را

 ةرخ [لوشُت برعلا 000 : رالاننماللا ىدح فذ مدانا ا ىااه رخ !نمدازأ

 ىلع لاق ماك سمت داكشلا فار ةذنإث يذلا فو ةتفداثلوقتالو هلغساوو ل->رلا

 ناسنألامداقوءلتمداف لحرلاموُدكوحرسلا سور كةلزنع 6 روك مقل قلاةشالا|

 | حسا ةرادج ةيملك امرك أ أو مدا ى و مداوقلا عجباوهسآر

 نانفالتا عو رضلاو ءابطآلا مداقو ةفافا فالح نمنامَد ملا ناذايانامداقلا وناتمداقلا و

 ةفرطنأالا نارخ خ كاك املكتل نادال اقيامناو ةقاش و ريل الاخ ا هلا

 لاقف ةاشللراغتسا
 و وصاك (هيتحو

 زووم هاج شو 5 اهامداعل مس تارضرلاَنم

 اهاشلخ اهامداتو ةرقبلا كلذكو رغ رو .اوعذاف دخل اولا تاو او نامداق ةقاالونا رخ ؟اههلس

 انيفاوحد ضر“ (طلا ا وع 110 !١ناملي ناذللا

 0ونص الا جبال انما مدع تاثير عبارأ أمدأو ةااوددسنبا ةيفاعتوةهداد ةدعاولا |

 دن نمرعبالاو بك انا دعم قاوكناو حانشا لس ىلا نهد سعب تاوللا بك انملاو ىئادقا
 ىادقىرانالاّنا نان لعشص قراذم مو هشدر ميداشءربطلا مداوق ل يقوىفاوحلا

 ”:. ةلؤدرلاف مكتمل نشب رلا

 ىا اونا نمالى ا دشلا نم 3 ىنادغلا كح انْ مَتقخ

 نوم عاكشك نيو :ىادقلا ربنا لاك قاوةتاكمداوقل العام موهلاثمأن فو'

 قرهزالاد دروأ تنيلااذعو انقل موديوش تاع دقو * ىاطقلا لاق ىراكسك هج

 ركب أوه ةف نحو لاق للا نمت رمت مادقملاو قأمسوءامدقلا ىءعىمادقلا ىلغهبادنهشتسم

| 37 
 . 1 . مو يي عدمه نب 2 يي ولا يار ١
 اذه هياو زواج لما دقأ عهلباو !ل-جرلا مهقلاو عدا سا ابلذفأ اهم د قتل لال دب ته نام لمت

 «انملا
٠ 



 7 ..مس نون وج

 نر 10155 ساب«

 04 (مدكق)  مملافرح « فاقلالضذ

 ع 20 ه9 هم 5 527

 امادق زيبا ا و ا ع عا تيكسلانبا ءاثيلا

 رب رح لاق مادقى عمق عمد قوىربتبالاق نا الا هملع اطيام غسل تدل نممدقلامللا

 2 و :هدوو + 7 ىم

 ىلا عت هوقو مرق كفا ون ميقا 2 0 ل يع

 مدآنب |ىعي هنأريسفتلا ىفءاج انما دقت حت امهم سنالاو نما نمانال ضيدان انبد

 رانلا نملفسالاكردلا فنانو كي ىئاتمادقأت تاما ءمو سدلب اوهاخأ ل تق ىذا لس اق

 ىنأدارأنيتاه دك تحت ىهفة.اهاهلا ىف تناك ةرئأتولامو مدلك وهيل هللا ىل-. هوقو

 اهتسضةزوةكيلهارلا سأل !الداواهمادعاواهءاف>إ دار ريثالا نبا لاف هلك كل ذتردهأدق

 ريب نيدوك ذمريغنوكو رتمن اويسنمم منا أ نك را الثْثي د! اهنمو

 ثيدحىفو ىرثأ ىلع ىأىدق ىلءسانلارسشح ىذلا ارمشا + !انأ لسو هيلع هلنا ىلص هئابعسأ فو

 ريثالا نبا لاق مادق اة بسسجملا مادقأ ةثالثفيصلا ىف رهظلا هنالصرد ةناك اللا تءقاوم
 ء اى ع٠. "ا 0 5 0 - 5 .٠ 0 8 و -
 فادح سها اد_هوهتساهردق ىلع نا لا لك مدق_ىه ةالعااتاقو اه. فرعتىبلالظلا ما دق

 تء«-ىلااهعافتراو سلا طاطغاوههرصقولظاا ل اوط ب سنالدال_ءلاو ملافالا فالتخاب

 سكعم ورصقأ ل-ظااناك برق اهار_#ىفس و رلا اذا ىلاو ىلعأ تناك املكف سْؤرلا

 عضوم لك ف فيصل الظنملوطأأ دب ةيلامشلا دال ١ ىقءادشلا ل طظىرتكلذإو سكعلا سعالا

 امهمؤلظلان ًاركذبو ىناثلا ساقالا نمامهو ةئيدماو ةكعلسو هيلع هللا ىلصفت الصتناكر اهم

 رادتشااذاهنالصنوك:نأه.شفمدقضءرومادقأَةثالثلواب ًاوراذآ ف كاد :ءالادنع

 لوأءاتشلا فنوكم وأش 00 وأ مادق أ لاطلاريصإ نأأىلا هلبقد دويهعملات قولا نعةرخأتم

 ميلقالا كلذىف ردقتلا از ه ىلع ثددحلا اذه لزنيف أي شو ةعبسو أ ةءيسدرخ او ءادقأ ةسج تقولا

 لاه ملسو هيلع هللا بد هنأ نمرانلا ةفص ثيدحىفءاجامامأوهديس نب الاخ ميلاف الار اسنود

 هللالهدع حلاق هنا هيادعأو نسا نعىو رهنافهسدقاميقهتنا عضب ىح موج نكسسنال

 هع 0 2 م 5
 لك مدقلاو هنا ىلا همدقزءإدهلان : اكرانللهّتامدقمهفهةاخرارسش نم اهلمهمدقنيذلا ايف

 ىلءمديقلا عضو لتيقو رمشو ره امة هنفوالقل ةمدقا و رشوررخ نمت مدام

 نكست هيدارأ لءقو ديزملاباط نءاهشكيف هللا سعأ هيأ لاق هناكسف عملا و عدرلل ل مائل

 ىلع لورتم هلا همدقا يفهللاعضد ىتح لبق وى دوت هتعضوهلاطبادب رترهالل لاقي اك اهتروُف
 ه ؟ و س و

 | نءللعسلا عملا اذامدقىلعامدق عضب وهلا ىربنبا فركب الو ريسشت الو هن نموبو هرهاظ

 (سشع سداخ برعلا ناسل - ا(

 مادسقلا تفمكنامأ وهلوق

 اط هوس حسن مدس لا

 همتكانهام باو صلا اطل

 رىبصم



 (مدق)“ ميلاف رخ « فاقلالصت 002

 هرسارلا لاق ضرالا

 يطال * مَدكِلءامَدَق نوعّديال * مهو سف نيب ىدهع ناكدق

 نسح أ اذهو لاق موقت انت نونوكيال ل دقو للا نوبلطتيالو نقولا أمم ىدوهءلوش

 |0007 (ورشلاوةسنرألا بيرد خابد-- ار اوي نولزنيالىألاينولحالو هلوقونيلوقلا

 تدرولوقتم اًدقو مدق عدلباو بآ مداهوهفلادلا تشبامكموامودق مدشب هرغس نم مدقر خلا

 اموذلق مدقي هرغس نمنالف مدة لاقي وجباذسا م هير دصموقهو فرط هلعجت احلا مدعم

 ىشعالالوقهنمو هلع مَدق اذا مالا ىلع ن الفمدقو

 مدقْذإ منا نس 07 اًدشاراصاّنيرتامم 1

 حاجرلا لاق لع نماول.ءامىلا انمدقو ىلاسءن هل اوق هتموماذضقئ أ اذكو ا ذك اى نالفمنَقو

 ماقديرتال اواذك ىلادصةدي ع لعش تالق ماق لوقت انتكعطو ام اطخق اج ازقو

 وهواذكواذكناك امذقلاقيوةدئاز هنز د ءايشالا ن ءعدَشلا عادلا رنيلخيرا ىعماتقلا نم

 | ىاطقلا لام» امّدَقلا ىادقلاونامزلا ءامدأ نءامسا لعد مدقلان
 277 قي [2

 راسنا مهتلك اوُدَعقاذا 5 ىادقا |موتويش تاعدقو

 نم مسا

 ةرحجاف سها فصي لاك نئسس لوح رعب للادلا م ا عج

 ف ءردلا معا هاك امدق: أوس نع ترزاذا ىضك

 تب اذهو عارسابرثبلاقمدَملا عقباكه نيف تعقوو هلا تءرسأ عبق نع ترحراذا لوي
 هوا ع . 3
 ىثوتاد :اعمدن ردن ان . ءقاريسلانئاهدشنأ

 ُضاغباو تعمم مكَلاَسْمادَق 5 قخأ رغاءامسأ اهكّنم بار دق

 و

 ضاور سائلا ماثل نماهُصو ر *« ةيناغّتمحأ أف ىقيضغش نا

 21010 20 يسارك ريئاذاىضع

 شامخا هيف بْرَسيِشاولعَت « هكتار نكي امأ 2 ذاوُعللل 5

 لماما نال مادا اورؤسن منومداقلا ماّدقلا ضو

 مادا ةعيقرادقأاَبِرَص 08 - عماش مراوصلا برضا!

 اورعْنيلْيقُطلاَت دقو ساو شلابب الاقورقسن ممداق عبس ماكل قر

7 5١ 
 أ

 از هرعوبأ لاوطو لب ءوطلثم مدل ءدقلا أ 5 مادسقلا كلكاور «-كااقفا »*
- 



 مالا (مدق) ٠ ميلاف رح « فاقلالسف

 نعاني َضن ىلا عودلاو شدملا سر مادقلا لاقي ودفرشبى انا مدل د ةلاو
 يقم لاه دشن مودع لقتال تكلل نال

 مودلات 2711 فريصأام تال تبا

 ءارفاادشنأو

 دم ضد“ الأرقاج ا 7# قلما مودل اربع تاع

 ىنعالا لاق مدقو ماد عباد

 مدا هيف برص وحد 2 ونللروهاةهماأ

 ىأماق "الالوعشمملءج دونا بصن نم ىربنبا لاك صال هو صاق ل ثم مدقلا عجب ادق ليقو

 لاقدودملا دئاق ود وذل كم عم ىلءةفاضالا ىلعف هضفخ و نالوا اذ مجول ملأ

 هب وبدس بهذماذ_هو لاه صاقال صولق عجب صئالةكاذكو لاك مدقال مودة عج ادقو

 هلوقو ماللاو فاالاءلاةيدقولاك ماشاابةيرق موُدَق لقوا بلابةيلث مو دقو نيد وحلا عيجيو

 ميهاربا نتتخسا نمل وأ لو هيلعدنت ىل_صهلوق ف ليمثنبا كلاشه ىأم ودعي ميه را

 ريسغب ىوربو هلوةىلءتدثو هفرعب لفماشلابةي رق مود نولو رمل ل -.ةفاهبههطقلاك مودقلاب

 فرط, لق ةعيرف وزن اثد دما فو راحضنا| مودقديدث لاو ف.ةذكلانمودّقلا ل دقو مالو فأاأ

 مسامو-ةلا حاصعلا ةا دملان .لارمأ ةس ىلع عضو مدي دشنلابو ف .ةكلابوه مودقلا

 ليج أة ينل يمي ِنأَس ودم رب وديعسن نانأ هالاق رب رهىلث يدحىفو عضوم

 هردقر ةركسو راقت دارا تاو ارو وة | نم مدقتام مولا لبقو سود ضر ن هتارسلاب

 0 ل نبا 0 1 نوقف شل + ليجوهوةمادقو الصفا اذهىفو ىربْنالاق

 هذه ىنأ مسانى 0 ني مم ّج يمد جم ةقونبو لبايوأ ةريزملاب عيضوم

 نايملا نمب رضفاقلان مدا كار ءالا نبا نع ءرقشتملاة بو بنمةيمدقلا بايدثلاو دك

 ةرتنعتس ىنأرق اولا 0
 سدو سو

 مُدعلاَ مك عوُأصلاَت 2 تعا فم لكب و

 مادقمو مٌدةموةما دقو مداخوءاجام ىلع كاذوءاحام ىلءاذهءافلانمدغل اولاف كمل

 لاقو ةياكرسا مادّقو نانس نب ة ورع صرف مسا ما دقو أ سعا مسا مدقوءامعسأ أمدقمو

 ول - وس ع مد ع ومات

 هام ناو فاعلا اَقوأ 5 دقو مادق مديت مرتو

 07692 1 ا تا سس

 طرضلا از_دىودقو هلوق

 لاقذدحلا هعشو هديسنال

 فب توقاب لاقو كويهك
 واولا نوكسو هبئانو هلوأ
 هجومه نتك

 ىطي_طمد قوم وهوق

 نيتضفي مكحملا ولضصالا
 كام سوماقلا قو

 هحراشلاو وكرم مدقلا
 5ك :را.رعوجمدقودو

 مدق ودود ردنا نعءالقت

 نملانعضومو ب رعلا نم
 تدسنيل .ْةلاهذه مسسأن ىع#

 طيضوةيمدقلاٍنايثلا اهيلا

 هيدك متفف مذن مدقايف

 ءىيدععم



 ىاذك مذقةًاماهلوق
 سوماّقلاحراشلافو لدالا

 هرطناق نيتمذا مداها

 هينك هدعب دهاشلا عم

 مريصعم

 (مزق) . ميلاف رح « فاقلالصف م

 ةركا نم مد لاشيو ليمن نبا رازناب عراب دسأن ركع ميو هو لجو مسا ايلا عالشو

 هلس <

 ٌةعرمع ربى أ ةمزك املا نممدَق (منن) لعأ هلاوةر نما: نم طَءاممدّصومدّصوم دقو

 | 0 اا ناار هدا عين 5 000

-_-_ 

 مط لسْمَدقل برو فار ءالاننا٠ 2 ءاطعلايثكمذقنسو تكلم مَدُقل جوورثك أذ

 جاوا ولط ابن رلاديسلامّدقلارضتلا ريثكلادخأب ولاملاو هرثكلاىطعباد_تناكاذا

 مَدقلاَوم اذقاهعجنو ل-جرلاابيطعي لاملان .ةعطقةِعْذملاو ءايضتلا مها ْمْدعلاَو ةدلم ||

 0 ااد.دشا يس مل

 رز منه ماذا

 4 هيل 100 4 87 بع وهن 5

 ماديقلا خفتاو ليعفلا ىلع 5 اموننومدان لعفاااماذا

 ءانملا, مكي ءاحلاريثكمغلا عساو ىأماَدقرشَج لاي عساولا ماعلا لاقي و ماذُعليفاو ىوربو
2 1 1 1 1 
 رب رج لاق هلهبادناو دوس وجل

 «هءوم ري و ظوووّكو هاو ل لع 10 <" كك

 فضرخو ماذق عقمكماو 5 مكب يضف رعت راو 2

 مث ه<

 ءارلإةجذقوةردقاوبهذرضنلا ( م-ذق) ا الا معلا ىلارع الازا

 مكحما فومهللا ىلا مركمعللاىلاةومشلاةد شك رحتلابمرقلا ( رق جدا ولكقاوهذاذا مللاو
 هدأ ءهر مساس

 ٌدوعس ناك ث يدل اىفو 3ك ءرد كاذب ال ةماولاكىج حريك م متهابهتشا عر 2 هرق مرا مرق

 هدو هيف هضعل ىحو مدللا ىلا تمرقلاسقي هنعرب يال ىت- معلا ةوهشةدشوهو ّرقلا نم

 ةيلامورقمهربد#ت ل-ٍقو ةباورف“ نا مورّدم هيف معلا موباذ*ةيعضااثيدح فو

 نم لرتي ىذلالسفل مرقلاو امل مهرد,تيرتشاف كلا ىلا: قرناجثي دقو راخلا ودخل

 ىذلاوهلمقو * صافح َنْسكم وركب اأن لاق مورق عججلاو "للا عد :وبو لمعلاو بوكرلا

 طل لانو قش و هفتناملا نع ةنرك اوامر عج هسَرق او مرقم مرئالاو لمطاه سعب

 أ مَع ْساو ةلوهجمةغلق ملا رعبلاك ثيد_1اى ىذلاامأو ىرهوملا لاك كاذب اهيدشن مرقم

 كلذ ملا ىلعمظعملادبسلا لاجرلا 0 او امّرَوراص هركيلا مرقة او مكحما فوهآن 5 لبقركنلا
 إ

 0ْ امناو ف ىعمالو لافواولاب موقلا تاداورلارثك ًاويناطانا لاكريثالان بالاك لبالا فلق ةلزنع

 وذ



 0 ا ب ا وي

 م (مرق) 2 مملافرح . فاقلال ضف.

 || نأود ومرة وهف لعفلا تركت يكس لانبا رومالا باتو ةفرعملا فمد#قملا ىءارلاب وه
 و اضيأمرلاو وا كاكا نمتءلسهنلل عدوت

 ا ىبنلا م لاك د يعسْن نيكد داورثيدس-

 ْ مرقالاريعبلاك راوتر خفف باصصأو ىلا نرةمنب نامعتلاد وزيت عملسو هملع هللا ىلض

 ١١ لمحال ىنلامركملا اريعبلاوهو مرشملا فرعا كلو مزقالا فرعأال ورعوبأ لاف دعو لاق

 ْ م ل رلا نم سئرلادْ_بلا ىمسامناو لاق تاربضلا ويإعقلل وكم نكس و لاي الوهماع

 1 سو ألام مهدنع همركو هنأ مفعل لبالا نم مرار هش نال
 | 2-0 و - كر م م - 5 ىرمو

 مرةمرخ !بانانبق لك 50 ارذاَسٍمرعماذا

 ْ دقوامرقراصى أ مرهتسا اذا مرقوهف ةريعبلا مرقى هع لا لاك رخاهفاخد._ءانم ]ها ذادارأ

 ا عسأ و عَ 1 ل اقل 1 ولعت وايل -فالدكرتاذا موصوف هيجان مرق

 || مرق هيىذلا او الا ردك أور ردك و نش أو نسثَحو لعسفلا ىف

 0 كا م الثا ةهت قف عمدت ةدلجا ملت فالق رذدرتبخاب مهو

 ْ كاعد :رقلاو ةمرقلا ىهِثسالا ةفرلاد سلا ىفولثمو 1 ارقلااضيأة مر "كالا 5 رةأريعبلا

 1 مكه طل ونام ل تامارق هنذأ اودتركركن م اومراعروةمارشلا ىهاَهتْعطقَلاةدلخلا كاتو

 مارا عضوملا كلذ مسا اودهدلل هيلعاهعجتو نييتالةدلج دقن نم عطقامرك هم 0 , ريسعيلا مر 72

 | كلذ ؛مناكن اف +_تمةعوطقملا ةدلخلا ةءارشلاو ةمّرَقلاو لعفلا كلذ سا َةمَرٌقلا ل دقو ةموقلاو

 نبا ىلارعالان بان ءاهغن أى ْمرقاهبءامرق ةقانو ةفرشلا ىهفقذعلا ونذالا دعبمسلب امو
 | اذاف ةرعملاكك رتب مدلعلا هذ رجا هنكلوز2 تسيل فنالا ىلع ةعسىهوةسر ,ةلاتاسمسلا فىلار ءالا

 ْ لا مرقورعاشلا ورعب نمو فوتو مدرس 0000 دل الثا 0

 ٍ ووفر نع تا رونتلا ف هنمقز ةزتليامليقو هنمرشةتامزيما نم ةمارٌقاا وهام

 تيكسلا نب ناكام لكالا مودلاو ةباعامرق همرقو بيعلا مهو مشو ىأة مارق بس امو ةمارقلا
 ْ امورقوامرق وفتة مهلا تمرقو ةملا مرقم وهلاقيواغعضالك ألك ًااذاامرق مرش مر

 أ هلك لوف ىصلاولمصَلا كلذكو لواننلا ىفدأوهو لك أناملوأ ىف .ءلذو تمر" انامرقو

 ْ داعم كاد لت و مهلا ةرتهلرك د: بوةعماةسارعالا ل اوقوتمو اذهل ديك

 ا لكالا تلعن ذا امرك للا "ار ذلااموركوامرك مرعي مركدق لك اياه ى دلل لاقيديزوبأ
 و259 ١ هَ

 ْ فرعض لك ًاوهوامورقوامر ةمييااو بلا مرقلاقيوعرسُمل ان ا 00 مورلا الت ىدعلاف



 (مرق) مملافرح « فاقل الصف ما

 لاقهَسعحدقلا مرو هلثممرقتو لكاب املوأ ىف
 هدر ” عسد -ه-هع ءاعو ءءء 1

 رفصلا ةمرقملا ن نيلع رادو 5 ادلْجَنيدبأو تاريح َن جرح

 ماع عضومدحاولا ضوء اجتاأواهتخص يه لاحد, «-اقاو نيبسن ما نعي |
 مرق باو قيقرلارتلاوهلب قو ارتسدختي ق .ىيفصو#*و نهعل !نمناول ا هيف زامفوص نمو ا

 شوكو مقره .فرتس ما ارقلا نايت ةعرةملانهمرقو شارفلا سك ةمرقملا ل قوةمرقلاوشو |

 انادفصي لاقوة اومَرْم كلذكو

 عارقتا سف مرر اود « انك وكلا ءاعوج رهط ىلع

 ةباورفو لاهي ارةبابلا لعواهيلعل دو هيلعدقل فس لا نأةسشناعثيدح فو ا

 سارا «وهف تملاكراصف طتخاذاق افقيق راارتسسلاوهرتس مارق باب اا ىلعو ْ

 و ه- ل 2 ر 00

 اهارقوةلك هيلع حو 3 هنود لطب اتوا كم حدوهلا |

 تلاز[مككوقل نعول طم دوفلاو شرعي اد للا انو منغ قوق ارق دقو

 تسلا مارقلا ل دقو صيقُب وث كلوقكه ف ةفاضالاو ناولك ىذ فود نم ق.ةسصلاو 8 دا

 لاقف ناتي الخير نا هغلب  ذ>الا ثيد ىف هلوقو فاض كلذاوظملغل ارتسلا ا 10 ا ا

 وودد هسو

 هاكحر ههشلا ن ةبرط عرق اؤةهشوم قهتز كذدقو ضرُشاكأ 5 اننا رتبت »* ا

 اك فوجب قب تري سلا عرش غو لاقز ليش أ اوهىبرع اىردأ الولاك ديردنبا ا

 اهون ٌئلار الاوزوللا قرو ل ثهقروو هرم ثق ضاسؤهقوس انْءَوِبْدلا يي با ؛
1 

 ص رثو مورعمو مراقو هيناتينيام مناف كد :كلاو مرغلاالارصشلا نمئش كود عرصلا* امورصْوسلا ْ 5 7 + 2

 هن وددس دشن امرك لذكو عضومنامرقو جمر اونب و ءاوسأ

 2:تقتل 6

 راج هنِرْعَصاَي تاك # هاومميلاعءامَ رق ىلع

] 
 كلذكومازلا نوكسن امرت ىه فار ءالا نا لاق وفود سهمرةفكلذر ك د ذدقوَةمَمَع ىهلتقأ

 ىإ اهقنأق مرقاهب ةقانانهءامرق ل قو لاك ةفورعمةك أ 1 2 لاير تنك اناا «ةلتلاذدنأ

 ىلعءاح دو د هملاوروصقملا ناك ىرابن الانا تبلا عمهيطعيالوهه-وىردأ الولاف م ّْ

 ةنعّستكل اقو تيبااد-ثنأو ضرأ م وذم [ىاءاداب هلو ةعه ىأءانك-هللاش ءالعُم |

 ما عورة مو رضع" امرقو دعني ضرأ امرقىردأ الذلاكرصمب ضرالءامَرُ اند: ءناكو فاقلاب |
  0ه١١

 لبالاراغصمرَا اوراغصلا“ ادن مرَلاو « همر فاست ورقم نعد ؛ ؛ هبورتس ىورو ل. |

 مزَملاو



 مي (مترث) ملفت « فاقلالسن

 5 دلو شا رو اولا ( مدرق) فّدخلا ىهو مغلازاغصىازلامزقلاو

 نع را 0ر1 مل راشلابداص أ اهنئازخ ىفدرخدتهرساكالاو سرنا

 21 هللرسلاوةلم راقدا ارآ ا ارعالا نيالاقو موضالا نعديبعوبأ هاك

 نكلاكك توا مكرم ب ءارعلا قر ارفف

 عوردلا نمي : تاناقجزكلا لاذع اق اودركلا بوثلا ل ثم ةظدلغلا عو در

 روصةمننالاقوان ركز ل_كايوركىربن لاك ىورءابوركوهوءاوذر وسع قاعد رخو

 ءابق ف امدرغلاةديبعونأ لاه ءايلا فرغ ةوواولا نوكسوءارلا تشب ءاب و ركدود وه قيلاوَا

 لاشي ودبل تءدسثنأو ةيطبنلابوأ ةيمورااربك هللاقي برعم ىنراف برعلاذ في وش
 ةينامدُرَق ىوةرفغم ةسضيملاناكاذا مهضءن لاه ورقم لاوه لاقي و عوردلا نمسرضَ اَمدرُقلا

 : : يا عيعصا اوهاذهو لاق

 لصد اذاءايْزحلُك اهتاروعن 0 امك

 دلب وهل: لبق را و در ددلل لصأ نامدر لا را وعردلاابا لعل دفلاك

 ةجدرقي ليلا ع اومهدءارفلا عطومة جد رة ((محدرق ) قا اريسسلا نعدي دا همف لمعت

 ىفىنا.ءللا ىحو :فورصمريغةجدرقي فنسصملا ببرغلا فو ىرننبالاق اوقردفتىأ

 ناد ْموُررعل (عنرق) اوقرفتاذا: روت رخل قوت ردت وتردد وقل بهذورداو
5 , 000 

 طرملا سقلاد.ءىمس وليمزالا ذر ا وهو عاطقلاننا لاق ىربننا لاق ىلعأءافلاو دادس.

 بسنلاريصقلا ّررَْماوعقجيريصق مر لولب رعمهب_.حأو ديردنبا لاقاموُرفرزلاو
 حامرطلا لاق

 ا
 تامر در 1 ريغ هتميسانم 2 2 بسن ملاطنالا لإ

 نييظنأو رعشلا مرر اناقه ارعاشلا ءاز رقلاو موز زرقا نمتامكاريسغىأ

 ىاطقالىك بنتا

 اهبءاكاهيأ زولعفات أ اهمازرقاهرءامازرث)

 تيكسلا نيالا مي زارتقا اهعجوءاّدَملا اهيلعوذح ىتلا ةيشحللا ىناقتلاب موورْرشلا كارعالا نبا

 حولة موهذم فاقلاب موزرقا|نأديردنئارثذ ىرهوملا لاق ناتتغل امهم اك وزر او 5

 مع ت كه لح لامست( (منر 3( لع ءاماان وهو لاقريعتلا ةركر ذه يهبشتو رّدملا فاكسالا



 (مكرق) ملا فرح . تفاشلالسف مايد

 ظ ررعلا تعزةرصنموُشرسملاو هعجتةوشلا مكر (مثرف) اف وهسك كنوتزو عن
 مأاهل لاق و نادرتلااهبلا ىوأبة :ر صن مكحملا فون ادرسقلا ىوأماهالتادرسةلا تبنتاهنا

 مكن فو ميافعلا دار لا مئارلاوموُشرلاو ماشرلاودلب ارو هقم او ةزاوط را

 ' حام للا لاك مضضلا دارا |

 ايريس مرتب « اه رفشعدفن أىوادقر

 رق( مصرق ]) ديدنشلا بلا مرتو مساباريخصلا عون ٌهلاو سمان شل امثار لاو ْ

 1 0و لكهض نزع وه ) ماشا ءرابكات ىذلا

 نمالبقوبأ عضو مطرف لصالاو هتف شلا ترو هبخيدب وهو نامرلارسنق مضرقلاو
 البا فصو ةمرلاوذلاكت مسا متضرقو نادي نب ةرهم

 مضرقنب طردا وذا ن مرسلا ىلا # اهلك ىعي بْشهلاَلثم سي راهم

 ب م رق( لبالا نمَي_فيعسلا مضرقلا ف زيبا لاك ني ملا وازونسنموأ لاف

 نيقفانملا طم ْثي دحلا فو رفصعلار ربي ذولا قورْفضعلا بح مطرقلاو مطولا ومطر طرقااو

 اكتر زرملا لمحو ات الث جنبا هلع ذقورفطعلا بح مضلاورسسكلاب وهم مط 'لاةساج اقل

 ناشرلاروتنولهبول ىكرجالاهرهز ىَصعلا طوُمَرُف ىرهزالا ايزي قااطلا فرس فمانزكذ ١

 00 ارلا هبشير صم مطرقلاوح رخام لأ
 متاسن أن عةماجلا فن أى اج نعنانتلا نال ناممَمطِرعلاو هرسهلا 1 مطرقلا ىفاملكو

 هيبؤلا يسم ىتفلامْطْرفلا تكلا نبا 22210 هيدشتلا ىلعهارآ لاق

 قنالفانءاجىلار لاق لات ارعالانبا الوطلا ىأولا امرا ل رخو لاخزلا
 مظْرقم مح ثيللاءاوزوفاقااههاور فنا فاختلاو نارا: مام هل ىأ يمطر ةمْنداك يسمو و 8و 003 1

 «(مقرت) رمل معرسقلا ىربنبالاق (معت) ءاسفلاثيلل اهاوراسم مد وهو لاه ءاسفااب

 وءوم |! 0

 ئسلا ليقود سرفللاهيم-تو بشيال ىذلا بايشلاى طبلا مق 5 22 او ضب ناك ينك ملا |

 نجارلا لاف هقرَقدقوءاذغلا

 ضاا
 مود يف 73- - ىو

 الاروكونقرقم ٠ .اندردالايعهقااوكسأ ْ

 نمىلا بح أ ةهمملاريغ نيسان وهف ارعالانبالاق ىربنبالاق ءْواَذَغ ىنااذا ئبصاامقرقو

 نيسلاب ,وهلاقو ةزج نب ىلعهدرو لاه همهم نيشلاباقامث عا اركو دمع وأ ورو لاف ههه «نيشلا

 ”هلمهملا



 وعم يستمع هجم ندي وج 59

 الا (مْرَق) . ميلاف رح « كاقلال سف

 صرالا 70 نمذو>أماه دنع ريخال ىلا ىهقكن-كازوملا لاك نأبو بقو هز وجهملا

 نعورع ىحر ةهملانيشاانكاذوَقلُشاَدْع لا هناي هريفمناةةينعو امورنا اتا ال جلا

 مركلاالا كامري لا ضعن فو اكو انتا هم :ءىحو نيسلاونيشلابقلعسو قلت مد 1

 لاف مَسَطامقر ,ةلامكسحما ىفو مهموطا نع موماعطنمم انهو فان .[مكلواض تئجامغ ا ىأ

 ىنعمادءسنيالورعو أد شنأهفرعأالو ىرهزالا

 2 صا 6 و ه ىو 20 مو يسد روع 2 ة موه

 ديزاد مقرقن اهريسقب »+ لنج با تن دياب ليفي
07 ٍ-< 

 5 كش

 مهرقلا عاركا لاق مشل نسما هوبه 77 7 رتل مد 5 ديت: ىوربو

 تادرعلا قماح امهرسقلاة م لاقو وطال للاوا هنمعاىرد أ الفهدي_سنبال اق ن ملا

 ديسلا مهرةلاوديد-شلا م حضلالب الا م هرقلاو املا نهد, كلذ لك ىفربملا نأ معزورعشلا

 ىلع همالكءانثأ فىرهزالا 'ئشب سداو بهرقءان نم لد مم 1 نامعزو ىنامعللان ءبهرشلاك

 000 برت ايم هلا (نت) بولق نامه رقو نام رهتلتبيزو كنزا

 ريغصلا"ىندلا ميئالامّرَشلاو ممتد قوءارلابىورب مومشلا زا ملا نفوس ناكل ىفخلا

 لوةةردملدالا ىف هنالءاوس كلذ ثنّوملاو رك ذملاو علا ودحاولاهدنعءانغال ىذلا ةئملا

 مازفأ لاسر ونامّرقن الرو مَرَقل جر ىرخأ غلو مَرقو ذوهو مْرََةأس او مْرَكل بر برعلا
 ىلعنعثيدخلا فو مزقوىازقو ازا عتلبا ليقو تاَمَرقءا فو ناتمَرق نان أ سما يا

 لاقو ماشا ماعلا 1 3 وهام ماشلا لهأ مذ قمالشلا هيلع

 هغكولا# الالاف * مهد نممهمأاونصحأ

 531111015 وزى نالاوم مرو زو عفاسَركمْرق دقو

 هكيدر وهراغصل املا مَرقولامملا ادرئمَرَصلاواهرتغو لا الا ٌلاذرَكلَذَكو وار 57 ممْغَتْئْشْناو اهنف

 كلذكور يق ةمْرَق ل جرو م !ارغصلاملاىفو قالخ“ الار ماسالا ىفمّرَقلا موظعب لاق

 07 دايز لاف ملم ال ايمو لا مسالاوىنالا

 مرقالوليسال ليخلاسرا اود د»* ا ”فاواجّل كا مهو

 مغلار اغصْمّرعلاو 3 قارا 2 دشن او مزق عابر وقس يالا نيا زوالا

 همزقو مهَلارمَع ىداعلاذ دو - لَو 5 حاملا لاق ميدقب س مخاد وسما هوا

 ناَمْرقو لجر مسا نامْرفو عارت 121111111100000

 (رسشع سءاخ برعلا ناسأ ب ء4)



 تلهكتلا فروذظال ثم هلوق
 ءاهددابزب ةروذظا لدَدَم

 هييفتف وربك ثا

 امدةتوانرخأت_بافهلوق

 هيل-عاق هلدبساسالا ىف
 هعصفو دك ارخأتوا

 '(مشت) ملا فرح ٠ فاقلالصف نال

 1 الطعم مولاو ملانانمتو عسل هلام قرد هذ مسشلا (متر عضو

 منا خدباويننشلاو هوماسشأ عيبا او بيسنلارسكل يملا و ةمشقلا بعقب

 دامعلا نيبةموبسقملا اوطملا ميسا الاو ىهسقاذعو كم قا ذه لاقي عجلا عج ةريخالا ميساقأأ وأ

 مقل يسال ومالا عجب مي_تاقالا لي قو ريفاطأ زول اما قامو قل ةدع ازلاو

 زعفهلوقو قدقدلان :ردطلاو ايسط تْنسلط ل - غرب لا نميعتلاو فخار 5 اان ممسقلا ىردوجلا

 تتكسيذهلا خطوط ناقل و مسا ودي تاكوام معسل كف الملا ىهارمأت امش فلج و

 دينا هنا مهلا كأن ع

 امد وأن رخ ا ساخ دج ع "اف وسلم مالا كلا

 تنطعأوهاكرمشلا ندد“ ىذلاَت هس لاف. ئشلا نمنإنالا بيصنريقلاو مما و ملا اف

 ءانإ ىف قلت الخط مسَقلا ةاصحيو لجر مساوهوا ذهب مّشم ى منو هيسقو ءمسقو هم شم كيرمأ :لك

 ريشي ىثالا موعمءامالورغسفاوناك اذا كلذواهتوطاعتي ممةاص/ارمِبامر دقءاملا نماهيف بصيت

 هلفسأق ةاص-اوقلأف بعقىلا ادعت اوكذلا فهاملا مولع لقاذا اوكث يللا اذكع هنومةيف

 اومسقتوَلا اللا كن م آو كلذ قع مونيبءاملا سوا هرضيامر دقءامملا نمه #لعاوُبصم
 مهطوظح رام ىلع روزا اوُهتق حادا اوُهسقتْشاو ماني موعيتكم ومات دومَسَفاَو دا

 مك ل مرو ىنعملا عفرن أ عضوم لاك مالزألانا ومشت ن أو ىلاعت هلوقف حاجزا اهتم

 قعو3 رف حأاه ضع ىلع بوتكم ةيلهاملا لهالت ناك م اهسمالْرألاَو مالزالابماقتسالا

 هنلعىذلا ممسلا رخنافحادبقا !كلتبرضا صأوأا مي لح رلادارأ اذاف ى رىامتاهضعب

 ٍ نأ _جوزعهّللا لعأذم سصحأ ضم ىريفامهيلعىذلاج رخناوهتجاهكلىض ف نانو

 ||| مالزالا و نماويلطتىأ مالز الاداووبقّمستنأو لجوز ءهلوق نعمرىرعزالا لاف مارح كلذ

 رسسبملا حادقريغاهب نومة تسياوناك ىلا مالز“الا نأكل نيدو نب سمالاا بأن ممكل مس شام

 ةقارم- عه هنا هربخ هانا مع ن.ةقارس ىتنأنباوهو ىبلسملا كلام, نجرلا دبع 53 1

 دحاو لك هب دركي ينأو لسو هيلع هللا ىلصهلنا لوس 5000 رقرافك مهد راسنب مان ل وش |

 ظ ىلعماقنلجر مهنمل بق يذم نيجوق سلف سلاجان أ انيسف لاق امهرسسأو اا مهلتق نئاغبمإ

 مهنأتفرعفلاه هياصجأو ادمالا اهارأال ل جا ءاّشدوس أ ا هنآتيأرغ ا ةقارس اب لاقفانسسؤر
 0000 ابا يجب" يوي ل هسورلا فواع و ا اص 1 6اأة ها مزع* ا

 مةعاس زمانا قتنبا[ لاق ةاغاوماطنا 8 القوات الفتي ار كلو م_مماوبل مهنا تاتق مه ٌْ



 34 (مسق) ملافرح +« فاقلالصف

 ىحرت ذ>أ غلاف ةك أءارو نماهسككو ىسرفىل رت نأ را ترعأ و ىدب تاخد تق

 ْ نو :تينأىتح ضرالا فىحب عرب تطاول سي 5 اي نيد رع 8

 ١ ى تربع توص أمه ث يح مهتم توؤ دال امهتدوسأ دوسأ تد ا ار ىبح إب ا ر رواهتدكرف

 ْ الم أم هريضأا مب تو دةتساف الز“ الوكره ا تا

 ْ مهنمتوفداذا ىتدن ىف بوه ى+ .رةتبكر ومالزالا تيصعذمهريضأ الن أ هرك أىذلا حرفن

 | ١!:ضرالا ف ىدرفاديت جلاس أ ىلاتارم ثالث كلذ تلعنف لاه اهنءَتْرَرو ىدرففترثع

 | اهيدي رثالاذا ةمئاقأَت وسال فاهاديح رذقدكت لة تضوتفاجت ريق ماي ضرر وتر رعبكا رلاا تغلب

 ا ناثعلاامءالعلا ن ورع ىنالتاقثيدخل اةاو ديلا ملا تادف نيس يمتللاف عطاس نادع

 | ني-ىسف: ف عقوو مم. ىت- ىسرفتبكرم لاكرانريغنمنامدلا وهىللاه م ةعاشتكسف

 | ناد تلقفلاك مدوهيلعمقا ىلدصدتلا لوس رج أ رهظي هنأ وهنع شدا نم تيقلامتادقإ

 ْ ملف عاتملاودازلا مويلع تضرعو منمساناادبربامو مهرذسرامخانمهتربخأو ةيدلا اوله كموق

 هاي 1 هينماةدعداو مباكبتكينأت لاس لاهانع ف اولاتالا ىفولا ب لوأي ثقف

 ' نيبيثيدحلااذ_يفىرهزالا لاف ىضممنعدأن هةعقر ق كات كةركب أى ومةريهف نب صهاع

 || ناةغالا ل هأ ن مةعاجنو حجرؤملا لاف دقو لاك رمسملاحادقال ىهنلاو سمالا حاد مالزالا نأ ل
 أ لد منا! ثيدح فو مالز الاب مْدَقلا باطىأ مشت او ةووهو لاكربسبملا حادقمالزالا

 ْ سقت لامرش اولا ءد قلقا ١ وهقلامواتاق لاف مالز“الاامميديأب ليعفساو مهارباىأر ةتيلا

 ١ ١ واكو هذملاعفت_.ماوغ و رداقبل و مسقي ملام را ودل مسك ذلا مدقلابلط ماسقتسالا قاب

 | ىلع ناكو حاد_ةلاىهو مالزالا,برض ماهل نم :للذو خواجي وزتوأ ارش مهد ادار ذا
 ا هنأ شا ىطمىنرهأح رخناف ع ركل لعو فروا . رخآ الا ىلع وك ع نأ يوكن لك

 ْ قونااوأسهالا حبر نأ ىلا ىرخأ ا مب ب رض واهلاك كال ذْغلا جرت ن اوك ىلا مح رخ ناو
 ْ ارا كيجاعت ىذا مس همس نخوه :هتذخلاملا هته اهو ثددلاىفر ك:دقو

 ْ ط23>12ه 9 هياتم منو ذل الامو ا ارادوأ

 ا نئدارأ ا ىدتقلا لاق ناثا ا متسقان أ مالسلا هيلع ىلع د>ىف راهنعتازعكأ ضرالاهذ» ةيسق

 رابنلا يسقانآجراومل اكلال_ض ىلع معو ىلع قي رذو ىده ىلعمهو ممىيرف ناستب رف سانلا
 3 و و . 7 3 05 ا د 0000

 ندا اوريعسااك ليا ة مع اقم نعم ىف لعق ميش دقو راملا ىف ىلع فضنو ىعم ةنملا ىف فدذ



 مكحملا ىف اوضراف هلوق
 "هلع! فرح تامثان ىضراخ
 هعع *هتك نزولا

 لصالا فاذكتملةناو هلوق

 تتافناومكحنا فئذلاو
 الاوةءاورلا ةعج ىلعرادملاو

 هعهويتك هدغم لكلاف

 (مسق) مملا فرح « فاقلال د6 مر

 ةئْوممسقلا مسالا رداع ششقاو لاما معاق ودلتاكن ملك ل يقو جراوملا موبدارأ ل .قلمّرلاو

ة تارا عم |هنالةءسقلا رس اذاو لاعث وقد : مهوقزراف ىلاعت لافامناو
 لأن

 00 ؟21فوا -- "رسل نيب ضرالاورودلا مسكي ىذلا ماسقلاو كلذلعرك ذفأ

 دسللاق سانلانينءابشالا

 اهماقاضنة شلاق ه امانّدنللا مقاعاوَصْرا

 ماستقال اردصنةمدقلا وةوسق وانمتسق يمن ىلا تع قلاع ثدللا لكؤزع هللا كمللاب نع

 ةضستةءارقل | ا:عهتال كادار آن يفد: ىد,ءنيبو م ةالصلا تمسك ةحتافنا|ةءارقثيدح فو

 ءانثةعتافلا دن نالاففللا ال يعمل ىفةمسقلا هذهو ثد د | ىفةريسنمتءاج دقو هضعس؛ىشلا

 قمل هذ نيعتن كلارا قلاع كل ذكر دعن لادا هلوقدنعءانملاءاهتناو ءاعد قا هنو

 مكانا ثيدحا ىو هلا توكل لاملا سر نم هسفنل مساقتلا هلزهرامةماسٌةلاو ىدبعنيبو

 انس ةرسسانمدلاذخ أراك سفنل هرج آن ءلاملا سأر نم ماسقلا هذخأرام ىه مضلارةماسقلاو

 ىاطانأ لاك مارس كل ذوانيعمآ شفا لك نماؤذ_خأي نأ موعضاوتكامولعما رج الاموُسس سه

 متاقاذاف موقرمثَلَو نيفوها هاو مهل موسما نذارهترحبأ ماَسقلاَذ -خأاذا م ردت اذه ق سيل
 ىلع نوكب ل لك رخأشب اوزىفءاجدقو مويلع هب رثأتسي اييصن هسفنل هنم ل مأ رش هءاعصأ نب

 مالا ةءنصئهفرشكلاب ُدماسقلاامأو اذه ظواذ  ه ظن مذ_ثآيف ساشا نمماشفلا

 نعثيدخلا فوءافعضاا ىلعمسة امال قدَصلاٌةماسقلا اوةراشبل و :راشنلاود :رازاوةرا ردك

 قاهريسفت٠اح زيمالا نبا لاق انفْضَر ولم هتطب ىذج لثسك هال أيىذلاٌلَئمَدصبا و

 ضير ديما عش مقعدين لالا لءالاو لاه ةقدصلاا أش ب 55

 انهاملق مهق ةرفمهعسقو او قرش هقرككأ اومن مشير هدلا مهمسقو ودق !نمودو

 ىبا ازمالاةبادشنا ةدعبم ةقرم وة ىتوانهامقو

 4 مول يدَبلا ناس وكول اهبتي 1 ملات انين تأ
 8 9و هدو

 ارذقركذيرعاشلادوقوقيرذنلا ميسفتلاو ةةقرم للة مسمى

- 
 ثم <« معزا

 ىركتاهلهأن هفّنرك ١ناو اذ 5 ريب يهاب ملت

 قدعلا ني ةندسهلا ةماسقلا لارسغالازا تسقنثرلا اومقلا ف تتم ةورعوبأ لاق

 مسّقلاَف ىرئادبثنأو ُرَقْلا ل -قوٌكشلا لمقو ىأَر لاي دااو تاماستاهعجبو نيت لاو

 كسلا



 ملأ (مسق)  ملافرح مه فاقلالصف

 ريشا وهنا م كسلا مكمان تشن ديزني ىدعا كَ 531

 ْ وهل اد هن فعن فكري مأأ ممَسَق ل تيقو نهب فاك هتاف زوق او ودنا تق 1 مَدَقو

 0 دسنل لاق هف لمد ف دكر طلب هريدي هدم ىأامسق» سصحأ مسكت

 لباهكمارهدلا كعامل هر مشي ناكنإ هالو

 ْ قا مهسانالفشك رتلاةيد.ءسولأ الرام هاو قال ةركا او قلاع و

 1 مدلج ال لاق ودان مست سرانالفتكرت فو عضوه فو نبأ نياك رك

 ْ ْمَسْقْلا كالذكو نيهلا كرام :ومهايرط اولا كريم سده ل رو ىأرلادي + ىأ

 | مودا دقو 4 تدك ماو واميقكلا وهتابمسسق دقو ماسقأ عججباو روما لثمردصللاوشو

 ْ هلوقفةفرعنبا ةماسقلا نمو صأو تاناحتمسقأو هللا اوهساشئاولا#لءزنتلافواوفأ ا

 ْ لاقل سوهملعهآلا لص لوس رلادك لعاوُهآاكوا اوما نيذلا مق نيستا ىلءانلزثأ 6 ىلاعت

 | امهعتاكوهضعب اورفكو هضع.اونئما نضع نارقلا اوامجنبذلا 0 دو ملامه ساس عنا

 ْ نولزان ن ف ثيد لاف ارد تر 0 ىلع نوفا < نيذلا ةءاسقلا عفا كل ىأ

 |١ تدهاعتاكدب راوقلاكت ىانيلا مسقلا نماوعساةتر ةكلا ىلعاوم اق ث رح ةناكك بَ

 | ئذلا لع ومسك ة عاجلا ةماةلاوءديس نبا معطلاخم كرتو مشاغب 2

 ْ تءايديزوبأ مدلاءالوأ ىلع مَسشتناعلاتي دْخقو ميلا ونمت اسلي :رارودج ياو

 ْ هلدأونالف ب نمةما5تءاسونيعلابىأةءاسقلاءان الف تالف لتقور د صملابىعملج زلاٌةماسق

 ا مق[ ف لالالا مدل اوهيف فالح ىذلا عضوا مسا وممستلا مق اوأم وكله منيملا

 أ هال ئاقلالتقىلع دهشت الفل سر لتشي نأ مدلا فةماسقااريسسغتو ىرهزالا لاق اما سفإ مست

 | "هلماك ريغ بلا لاش وب كولد وهل ةةدنالحر لةنوعتفل اوتةملا "ال او أ ءىنف هلماك يف

 ْ 00000 لالالا لتقلا مباذطاتسميلع كد لا دج ونا كلذو

 ١ اذاف كلذ لبةةرهاظتوا دعا متن تاكدقول: [ةلارادفلمتقلادج وروأب) -ةقانالفنأ 2:2[ سها

 ا ءايلوأ قام سف ةد<انلوالا ىوعدن ادعمم نم باق ىلا قء_ستالالدلا هذه نم# هلالذ تداق

 ا اوذلحاذافدحأ همدق زكرتشاس مهحاص ل تقي درفت اهلتقاوع داىذلا ان الف نأ ادمن. سمس لدشقلا

 1 و 2 ع دع 38 5
 ه2 لاععدملا اح هناولدأ ئذلا ثوالا عماو لك نأ اويأناف مهلسقةي داو ة كسا اع نيس

 ىّذدملا لامن ءةيدلاذخ وأ هلت ندب لتقل اةثرورخ نيملا نعهسءلع عّدملالكت ناوئربو



 انهنمةيدلابجوب هلوق
 قبوح ومريغ ملقةدامىلا

 هك هلك لوعملا لسالا
 يعد

 ةخضسىفاذك ثعابهلوق
 هاررحوناسمالا نم

 جلا ديزوبأ لاف لاق و هلوق

 ديز ف !نع ب دهتلاةرامع

 نادت تملا
 نأئاكو ةسطن اكوةسظ

 نأ فخ بصل نفةسظ
 رمك نمو اهلعأو
 امناكدارأ عقر نمو. سظك

 يم ةيتك ها ةممظ

 م ةرتنع وه رعاشلا هلوق

 هعيفك هتك باكر عى

 ع
 دارآأ

 - 01 5 0 5 0 ا

 نيذلللاةءمث ردصملا عيورتسوءابكالان ممسا هماسقلاو ىجقاشلا لوقهعجاذه وهيلع

 . .٠ و - *- - 7 ١س. < . .

 اوكي ل كاف هلئأف فرعي لو عوق نوال _قهودجواذا مهيحاصمدمهقاةدقسا ىلعارشت نوجا
 7” ع ع . ع

 ميسقي وأ د ءالو نونجم الود اس االو ىصممفنوكي الواسع نيس نو دوجوملاممسقأ نيس

 مالسالااهرّرقدقو اهب نوني دية لهاا له ناكىأةنلهاج ةماسقلا نسل !ثيدح ىفودوقلاالا
 ع دن 01 ص , 2 ءىك 5 96ه ا
 ٍلاعأ نماهيل تقلا اوأ اهينولتقي اواك ةيلهاجلا ل عأ نا ىآهبلهاس ةماسةااء لمعلا ةءاور ىو

 9 4 / 00 5 3 5 - : .٠

 .مزاخ أن ريش لاف نسحلاولابجباماةااو ماظعتساو كل ذاراكنإ هناك ةيلعاملا

 وأ لاق لاو 3 ريكا ,خانىلا اوطنت ةبطظن اك < ديزو ؟يوشف لس ذلا ف تنملااذهوأ

 رعاشا!لوقامأ او يليها ةأرملا ةهسَقلا

 نالت (مسق) ميملافرخ *+ فاتاالصف

 انيع فاح لبقو ئرواننع نيت هيلععّدملا فا ة شن نثولنكيرل ناوةماّسن ومشي

 ناممألا ١ يلا مهريغ نمل جر مهعمة ءاسق فر قنة سخن فاككسا هنا ثددا !فوةدحاو

 مدلاءايلوأ مم نقي نأ|هتةيتحيو مسةلاك نيا فلا, ةمانساريثالا بالاك م-هدلاجأ ىلع

 مهمزلن ل نومها فاحت ا وبدلا | ةسا نوعدملا فلح نافمهنءلّدقاا ىل لعن وه متملاا مب

زلت اهمال ةلاسجا اوةمارغلاءان ىلعتءءاحدقو ةماسقواهسق مق مسقادقوةيدلا
 عض ورمل له م

 ةيدلاب جو ىأ لمعلا بوب ةماسقلا هنءهتاىنررعثيد-هنمو . ليتقلاهمضدحويىذلا

 ت2 2 2و . و هي 5 و ِِ رو 101

 ميرتص ني ثعابلاهو هجولا مسةمودجولاميسقنالفو *« ماسقلا اهيا رم ىلعزسي
 ع تا 152 2
 4 ا نادال يتلا ةلفا هاب ىركشملا

 1 #وس

 مش قلبا 5 اهلا ماقدر 7

2 

 ْمَسصلاوَلالا ىفاريس> م 27 ةمارَع موس ىفان“ اك لطت

 ادن مندا رقت يا ااوجدب قاف ىهاشتالنإاهل تأ

 و 2 0 .

 أن عسا لوقو ةياثكلا ع نوع 6 هددكنل ١" برعلا ضءيبتءمء+دبر

 م دعه همز

 ان اعد 1 اهو د مشل 2س اقوال هن .تحاأب قيقا

 هك 'اكملك ليج ىأ ةجولا مّستملجرن سااةما سلا ميسوم دعم مأ اثدال م قوات ىلا

 تامسقا وميني اريسكبة مق حولا لاق ولان جان ا هسقذخأ هزم عطوم ملك

 هس رع 5-7

 221000 ةلاو استلام .ءوبأ مسكدقوة هسة لوريل مل لجو

 ناححو



 غر (مخسش) مملا فرح م فاقلالصف

 7 نمكملااهشرا راوعت قيس اه ةياهفك 5 "ناو
 0 0 كرح

 1 ةهنسقر همدبلا قسيالاف ردسلا تقوف كلذو هاوذآلاريككت قو وه لتيقورسفلا عولط ملم

 ا فو هةح هلك ساو يقولنا تخيل دخول يقتات اذ هنال

 ١ ناف ةمسقراطعلا وح ف كار ءالانباع نءفورعملاوم دم نبا لاقراطلا هيو ودل دقو عض مم

 || هبرسسشي لو يلارعالا نبا 5 ةمسقلاولاق ةرورضلل عشأ امنا رعاشلا نافذا ناك

 حالا لوقو بري أذويا.م ىدنءوهوءدبس بالا ةرتعلوق

 1 تلو بلا ىراب #4 معلا "يللا هقدلا
22 - 

 هو و 5<

 مسيطياب ميهارب ءاده نم #2 مسار اذهبرو

 رف فينو وأ لاقو ندم اك الس |!نل ع ريخازراواقم عب نسا دارأ

 نيقدشلاَت ره هجولا مم هرم 2 نذل رح قاسلا لوط لك

 ب 7
 7 0 ع# دعم هه

 اع خا ةهتمتيسنلاءاىئاطبلا بنفخ وماسقا كابو سفميجاقو هر اك لد

 1 اقف 5 دما رم

 اناعف هواما سن يلب اقتنعت نب مدل لاو ةونالا نا

 هسجول مقل -بقو هنمثل» 1 امليقوُسوله لاو ن1 اهمستلاونيدلاوةوبدارأ

 1 نيام بتول ا أل -مقو هطسو لقوهاسجانو فنالا ليقورع#ثلا ندح رجا

 ' ىرات تامسقلا ل5 :ود حولا ىلاعأ ة معلا ل يق رف واهيسر سكت فنالاونتنجولا

 اهدتسل ناي كذا مدقوق اذه ن ملا ةيو ةمقاهددباونوجولاو عومنلا

 اس دعوت دي يلا يضع لا
 ءامدلااهب روق ةعسةع * مك م نما عمجف

--- 29 

 ىبشلا عك زرت لاف حومنلا ىراجيسا هلا ليقو

 نر تالا الا نوطب اك * مكيعسطم "ىلع مكيشارأ أو

 و وطمتا فقال نا نزام ا ٍ

 الويل ٌفَمْذ قنا او * تدع ىلع اريذاندَنأك

 ءانْغبورذاىفلاج راض بو * اهي ةاوندابعرذ أ مسهل

 أ مهتامسق لعاريناندهاوق رمق هيو كار تعال | نبأ ن نءكلذ ىورنينيعلا نييامة ملال قو



 ا | هدشنأجلا الياقاوكخهلوق

 توقانمهتمو لمكتل اىف
 ةمجسأ بشك ىةعاساوسرع و

 هريفقم هتك جلا

 رياكوه قيَقثااهلوق

 لوبان وءامام تملكرمب ذو
 6-02 || تينللوتناو رلااميآررصلف

 هريعع مو تك منقي م نق هطلخو لكالا ةد.ش ل-يقو لكلا مدل (مفف) دن دس هاا وف ْ

 (مشق) ملافرح « فاقلالسف عرق

 | ىذلاىاسقلا ثيهلاويأ هلك كلذ ةغلني_ ىلا تفو ب جاما قوفامّةمَسعلاوُمسقلااضي ألات | 00 م ع وورات 2 -- 2 فس د ع 3
 دع 5 ا 3 9 6 5 .

 ىتحاهيطلو [بايملاىوطدىذلاىتاسقلاوةماسقلا نم سلا ىباسقلاو ند شنب نوكد

 ةبؤرلاو هيدط ىلعرمس ك2: ||

 سة” رعت 7 ه ست 8 و تباقوس

 تاصعلادوربحناستلا ىط 95 باد>الا ق وردنا لو دج نيواط

 هم مص*لا , 5 - - -_-ِ 550020 . ع |

 نءهوهود>او بناحنمح رقادا ىأ ىتاسق سرفو اطامطنا ليقونازيملا ماَسَعل اةيساحقتدارو

 0 ورسلا

 ب ةء+ دع اني - 2

 ارشح فأل سبنسر و # نناج ابر راماسْكٌوَش :
 مندا -

 ىدعلالوقيه يفوت باس رفقا بوسن اسك سرذو

 هم9

 احول ديالَح لجحتك اسكر در

 ةفرطل مة منانل الوقامأ او ديس كمل !لاكودب 3

 9 م د >2

 و 2 نمراهئلاربدملا 7 هيفدو رو هرب رباقست

 0 لدقو ةاططان كراكو ىرعزالا لاك ةرحاهلاتقولوأ 1 كنا لإ هدفا از

 ١  21 5 00 2ع © ه- ب -

 ماسقا|لصأو: سم نوكتام أو نوكتام ن-> اذن نوكت ىهو سهل اروردتقو مااا

 ةمرلا ىدلوقو ىدنعراوصااوهاذهو ىرهزالا لاف نسا

 ا يا ىلإ 109 هز وال #ه ه ع

 ُبَعْشا داو مسصنالو 5 ادبأة دج لب رهدلاب اق حل

مزقت النت ننظىنالوقد 1
بش تالا نم رشك الاس 

يادد ازرع اد اوآلاح ةرا
 - ا!قع

 1 : ز هلا
 قاحالديدحلا ب وثلاناو مرهالناسنالا نأ ب بح 1قّرغل ذك لوي ىربنبا لاق تدشلاو :

 ةيوكم 6 3 م( كت كاي 2 2 ,- 25 7
 قافرفتمل-مدعو عاسمجادعب قرف فهقرفملا بعهشلا قرفتيال ع سمملا دحاولا بعدل | ناو

 ريهزلاق مير كويس ادب ا ل 2 9 م ىلا
 - وو.

 , عال

 لجل نول داق لوفانأو ٌآ

 كرمه متايموسعلا مومو 5 ةجشانابثك انفال

 ت0 ل # ى ع

 لام ضرأ مشماو فورعم عضوم مالا ءايمسأ مقلد متظموماتقو تر عل ءانوأ|

 رصتبلا مقل نيعوويقشلاا نيب *» مويس ليدل باضقت :انيضقنم لطخالا ||

 -ه-

 انام ىو ٌتيَسقأ 2 اعستم ىلاغب ىف حالفلاانأ

 اعمق



 0ا

 نروضقوورس

 عرم (مشق) ىملاف رح * فاقلال هذ

 ١ 011 5 2 0 .ِ 1 0 ص
 ماشقل و ةفادنح ىلا نءرمما“ىذرةماشقلاو مثقل نم قتشم لكو يامل سا ماشقلأو امّدق 1

 ا ا ىلارعالان |كلذنءاببق قزاموأهيفريسخالا ماهو فو ةدئانملا ىلععقوامٌةما ثقلاو

 | ١ىدرلاَتةئاذا امك ماعطلا تمَمَقو هتسفن مشق مشق أت هسقو ناوللا ىلع ماعطلا ند قبه
 ةزحوو لاق تامامدق ل>رلا عشق و هاعرتأ ث ىأامدعم ل بالا تب اضأ امو هدم عاد 5 ا ع ا
 - هم ه2 4 3 وصعد

 دانع وأ وأ نصح لغاؤد حوا * اهباعصأ الجر رب رات ت مشق

 ْ ةهددشن هما هلا مشقلاو مطقلاو تدل هلل فروا عاتم عماهونفدق ت: 2

 فارع الان ادشناؤ ( الص انا . يصار نب ار و مدعي اوِيّْنلا

 انشق (يسمالظلا قدا“ ةويمأ نيبو زاب

 دا مكينص ىرا لاقت وايواضهيتءال قرد وأ لاهس ىلا عبوالماح ةردمأ تناكلو#» '

 | واعتوهو كردي ن أل .ةلك وي ىذلاض- الا ارمسشلا مكتااو دقلاوهمكتو هل أدم مدد بهذذق

 | اطبراص) تل بق رسدلا دعما اذ مالا لادوارس ر23نأ لك ربا ا مالا |
 لاقي وة ثلا ىهةط تاكأف تش اذا ةرمدقلل لاي ىنارعالا َناءاَسَعلا هءاصادق لق
 1 اه يندب صوملا مةقوا صوت ل لكلار ضقت تأ مطلابوهءاشغاارقلاتاصأ|

 ظ مذنقلا ل نمىأهّدق نءمركلاااولاكو ةميهلا ىأ مّشقلا جرش وهسه قش ْ

 | مو دة هعج و ضورلا ىفءاملا لم فاول ا ةةدن وأ لاكو ىداولا ىفقدضلا ليسا |

 دشن أو يبارعالا نبا نءعض هومماشقو
 0-0 م ما 7 ضاق ةهم عون هرم :

 ماشق بد مون ىلسف ترم 0 ىذلا لو>الا لمت ىفولق ناك

 حام |
 زحارلا ]وق ىف مادو ١

 5م ه_ِ م8 م 2 و ام 9<

 فر 3 اريعيلارهظ ىلعودو ه 0 امامشقو نأ تيلان

 ا هللاو هل نو ءمدع ىعع٠ 0 ه4نوثع موقن لقلثل اةدلر دخ . نءِارتوأ عارل جرم

 ا مشقلاَو ما .ةلاو مو 1 لا اد وع لا (مدنإ) 1 1

 ا دانا الاون صوهوهرع لوطا مراد روكلاولاجران .نساماعشقلاو ْ
 هم هد وو ءد

 ري منارعشتاا هملع د لاير لظانت لان تكرت

 دنأو مدعو وف اهفط توكل وذلك ديو لام ى نك نءنملا مْضلاوهلدقو |
 : - 2 مس م 1 ع 5 اىابص ه9

 ليقوعيضااليقو ةدنملال قو برا م2ةماوةوعرلالاغلاو . ياام قالامى سكت عصاو *

 ( مشع سماح برعلاناسأ 5 ع9(

 ىف اذك لا نوشمت: هلوق
 سلوان دنأب ىلا ةضسنلا

 ىلع مثقروا#بيذهلا

 هلق: بول ةملارك ذى دثداع

 هتك انعاومسفاؤملا
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 (مصق) 211 ملافرج فاقلالصف 8

 ريهز لوقرمف لكب وتلذلا لدقو توبكش علا
 هدف ع هموم او » و1 5

 مشقمأ اهل ديل ةنع يبا 5 ةريثك او عر هاو دل

قثاذافة_ةيفخ مملاو ة_-وتفم فاقلا مشق فاق, زيبكلا يتلا ىرهزالا
 1 معك نباد تا

 - وءدس

 1 مثقلة عب 01 ردإ + حامعللد كنأ او هل 0 980 اذا طسنملا عاب نرلا "ان كلذكو فاقلا

 ١ مْشَقلا ى مس رار ندعم رذاكو دسالاءاعمأ: نمي ةيزعتتلا لاب علها ةديستبالاف

 أل نيغلا ىلع يملا ةكرح قا وقوف مشا دارأ .« مقلع رنمزوأباو « ةفرطلاك
 ةءو -

 !ىرجأوةرورضددُش »عقلا ةعس رتعنذا 53 لاق لينا ولعب تيقلااو عقو أمركم اولاقاك

 ا مقل هدب هريهظ هل ادق ل اطلل لاق وقل قدما (يدق) فقولا ىر<ت لصولا

 : لجعرو هن هنود ب ةيقارميكمرم 0 1 ملاذ وطبق يهدد ىتلاو 1

 ٠ صو هياونص ىرب نبا لاق قلام مط مقل: م مصقو ف يعسط بام مالح درس ى أمت

 ا امو تيدسبفد ريغالءام-الا ف نوكيلدعلا امناوناتندا امهنالا م فرصتمُول نم

 وب مصقالو مصقا مف سل ءاضرب ةردف مهفرعحلا ف ربل لع وني وح لما ذولا ءارضمرع

 ا ارك لولا تومق تسلا ناس اريد كني نوه ع

 نأريغنمئذلا عدص ين أو هن“ انا علموه مكين اذا ةيفثل مق نالؤلءقدنمو

 اهانأ ففصن ةشناع شي د- -قوهللا يوصي ىد ع ارا افلا تن نذل فنان
 - 7 8 0 7 - ١

 0 ا 7 تمم تيدحفو اناا عوروئانق هلا اوهدقالوام_منعهللاى ضر

 0 قرم مصق رواد هدقوءافلانىوربو

 مقل اًنيينصنلا نناتعر سك .هتاك اذاةسينثلا مدقأ ل 1 7 2 ت2 ىشو

 *امكقل مكن اج لاقي فصنلا نمهتينثت مدنا ىذا ا وهو فدقالا نم فرعأ اودعأ مصْقالاو

 هنسىلا بهذ املا مكنءاج ةينثلا مصدق ل جر بارعالا ضع لاك ةينثلا ثدنأت ىلا, هذتا

 نمامدَشلاد ردنا لاقو ةماكملالاامبف قرط نماهاثرقرسكن ا ىبلاز ءملان مءامدقلاوابثنأف

 قعدنا و قابلا اوقو لد خاذلات ارقااةروس كلا ءامشعلا اوجيراذنا نرقااةرو كملازعملا ظ

 0 2 عبطقتلاف لةنيفلايع افءعزملا ولاقت نامت اولوألا فذ ءرقاولا ضورع |

 8 هء5 وس ورب< 1 9 د < ه- رس ط ا

 قوهنمةرسكتلا .رعدقو د ةودعو كاوسلا دقو نرقااوأ نسسلا مصقب «-.دشتلا ىبعكلذو ا

 - - 5 ”ةو-و أ

 اذا كمةرسكلا ىأ فاقاارسكر ةمدقلاو ٌكاو-!|ةمدق نعولوساألا نءاوذغتساث د دملا

 مكة يرق نمانهدق مو ىلاعت هلوق ىف حاجزا لاقو كل هأ اهيضق مدي ءوصق وءاشاانكو روعي ثيتسا

ٌ 



: 

 ا
 ا

 ةلغ خب

 ان أذآأآذآذآأ|ذ|!أذآ]||1|1]ذ]10|1 1 1 1 1 1 10 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 ذ 121 12ز زذز ز] ز ز]ز] ]| ]|]|]|]|] ]ذة ا ايا 06060اا

 حل (مصق) 2 مملافرح «+ فاقلالضف

 2ع) هوم 20 نعي  ءاح 6 ع - ا 00 3
 هففدائى ارذاكل 2 هللا ممدقلاةي وانمدذ او 2و ام ااه 2 عدو نهد: بصن عضو دف

 ص 00000 د 7 َ 5 -_ 2
 تءدقامن الذ ىر ا هدمسنا لاق ملسسو هيلع هللا ىلهلنا لو سراب ديس ةئيدم مدا ةهك اًهلاو

 9و2 0 2 ّ ص 5 هقرحب أ

 يل سلا نإثدد1 | قو ةفصقلا لم :ةحردلا داق رم فلا, ةمدقلاو هةبهذأ ىأر كلل

 ةريهظلاتّدَتْشااذافرانلا نمباباهلعفالاةمصَقن هءابمسلا ىف عمت .ةافايلاووست فرقذت م

 كيد قل اك لوركا مصقلانيترسك هنالتممت او ملا تيعتواهلكت اوبال تدق

 نطقلا نم قينعلامصقلاومدقدح اولا فو |نيثالا نوكيالو هلودأ رمل ما صو 2ك

 2 0 مو - ا 2 5 5 4 : 3 7 0 ع

 م-بلاو ىطرالاو ىذغل |تيزمةيصقل او هرصش راكو صضرالا نمل مءاموهصقلا وهمس ىلا نع

 ددسالاقةهلدر وو

 1 تا عا 0 7

 هدرشم قرشا لاهو

 وع ه - هواي نع و هو و <

 ريغ هودقلا ناح كل تلكم قورشلا دنع كاز

 يلد نبتت لاو لاق

 بوم م ةوصقلا نار دك دنع « ىكش ل دليلا تدَشَدَعَلو

 هاضعلا تدن اماما نأ انجل هين عاصقلا ىهوئملا تب امل مرلا نم ةيصقلا ثلا

 هو
 ودع هيض اونا اربهاوم ىلا يلين يول لوري

 تكس لاا داو نايوير ط

 ميصقلادوَبْن ممل 3 نييمىلعموملا اجرا
 - 2-7 مَ

 لاق تن الام ضرالا نمدراجأ الاوت تميل وركب مسا نينه

 9 انامل 2 رزه - ”- 9# ىو
 موشدع قمه نهدي امل دي مصَع هلال 0 .موارامعة لول عودا ١

2 - 3 0 

 ماع نونلا ىف ىىمدالا دشن ىمانرلا
 كب . مهل 25ه

 ندم تاكمف َقانذلاَتَح 2 مل نمره معلب
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 فصد رعاشلا لاول ءتاووسانللا ياو لاذلا عسا ذاا|لاهداوسلا اذه ىعسول اق

 - «هلدوم

 ري 3 نون الق سرد + وا ماو ادايص

 هو - 1-2

 سن ماتو لد أن مكب أو طع نمهج هقوطفر نمرة ل ارعالان ا طذردلا تبان ىشرعأاا

 هد خ4 4
 مصقو ئاصقا وهج ىضغلا أ ءاهريغي مص تقلا ةفنحوب لاهو ام ةعامجللره-نملولسو

 دي 7 0

 ا

 اذك قيشعلا مصقلاو ءاوق

 ةلمكتو مكحلا اولد الاف

 اطويضم ادّوجتىنائاصلا

 ميصقلا سوماقلا ىف عقوامو
 وهس وهذ نطقلا قدسع

 نالخاسنا| نمد رتوأ
 هدمسن ا ىل-ع هداممعا

 هييفتم هتك ىنائادلاو



 (مضق) ١ ملا فرح ي« فاقاالصف ماا

 تايم وصيقلاو عارك نعنوم.ةااكوهو بشعلا نهناطامموصيقلاوةضيغلاةمصقلاو 1 هم 4 : < 15 0 9 ا

 | و بطولالازحالاز موزوك ذل ند موضتقلاةفشد زو لاه لونا ١

 ٠ ريو لاك ل وطتو قاس لع ضن ى هوعا ارذصةرو هلو بدههقروو

 ظ - موضيقلاو اِتللا نعْتأنو د اهم َباطف هين تأ ش |

 1 ولا 3 رقم يالا لبا رعاشلالاوو ْ

 | ةوملدالاف ارا دامت ىذا مفلا دعملاولاق 5 يلقب يسوم »* رهش
 2 4يح

 كسار فتكوحو مدي ناسنالا عضو مصعب سرفلا َمضق ((مضق) ىرخأ دعب

 قارعلا ل-هأرك ذيىدنسالا لرش نع "الد شناو سارمضالاىدقأب مدلناو نانسالا فارطأب
 تعصم ىبعكلملاد.ع هرهظ نيح

 امُكَقلا! ولك اينأ مضل لكأ نمار + اصر دوام كلك آلا قاقشلاب داودر

 نانسالا ف ارطأب لك أ ا مضقلا هد _سنبا ُمْفتسلنافاوُهضح اردو لوقاذ- -هىلعلديفأ

 ليقو ملا عيمجن لك الا مّضلناوام د مصدر مص نيداملا "ىلا لك أود ل.ةوسارضالاو

 ادق ةعمسشلاتاىأرمضقلا مضلع م-هاوقو كلذ ود مضت ونطرلاىدلا لكاوها

 رعاشلا لاف قفولاب كردي دقةديعبلا هباغلا نأ دانعمو ملا فارطأب لك الا

 مظقلا عضل ردى مضقلابو اهَديدَج بايثلاق الخ علت

 مْضَعلا مَعَ انا اومضَخا ادبي وأم واديد اوما هسئع هلا ىذرةرير»يأث ددح فو

 ةشئاعئي د دح فو انمذقلك أن 2م 0 ونانسالا فارطأب لك الا

 ةبادلا ريعش مصل ودتتماوامنانسأبَطَم أب ومص لاو سلات ذَحةاهتعمقتا ىشر

 لاقو ميضَقلا لع ىأه ا اناانأ م _توطقأو هالك امذطق ودعت .كلاباه ريعشةبادلا تمضقو

 ىربْئا لاق ىضق هتف أ دقو ميضقلا همءاورم ربع-كلاةبادلا م 25: نودلك أ ملا ثيل

 راعتساوابونهتوسكوابوثدي زاسك لوقناك نيلوعممىلا هبدعبفاهربعت ةبادلا لجرلا مذقلاَعي
 لاَقف رانالَْمَقلا ديزن ىدعا

 . 2 هه 9 .ِ 815 ع 1 0

 اراغلاو ىدنهلا مضقت «. اهقمراتبرانبر
 سا 2

 لولا 85- هر را اا

 ضء!لؤق ه-ذمو هد هملع مذ امى مويوبع 2 يهم دبا

 برعلا



 84 (مظ8) ٠ ملافرخ « فاقلال دف

 ا ماسر زا مورس دال تمس متيقسم ل هم دالاقق كج دس
 ٍْ عادصلا هلا نا مغلادوا اعشاب ماب يدمة وج ممم 0

 1 مظقأو مطقوماهصق مضقدا دوساو لاا و ناش الاف ا اراك ا امقو نسلاق

 ْ ه-لعلاطىذلا تنيسلاداضاارسكيمضَقل اوهلث هدقتورسكنااذا ءوذ مضقدقو امد الاو

 0 ا : 0 ِ ١
 مضقه. راضف فوه - -رسك ةقرهذلا هيلع لاط ْمضق فدو مكح ا قو هدر دكشز هدإا

 َى ا سؤالا لءذلاكل عفا اورعسكست ىأ كب رخفلاب

 مق اسس فقم 0 ىتقالت نانا قدعوالف

 هددص ىوريوة عمو غداصب سقت هاوروىرتنءا لاق

 || ةديدعلا ىهليقو هيفستك «ضيالاداكاميضَقلاو 5 ةيكش 30 ماقلت لى 77

 ٍ هطوخح وسنهرغص>وه ل.ةو ناكام عبدالاوه لءةو ةسشعلاوه لبقو مطَتلا لديقوهاشيبلا

 ةغئاذلا لاهزاغ له ةفلي روس

 عئاوضلا نش ميذقهيلع «+اهل وبدت اد ءارلارجتنا اك ّ

 ١ ضتقىرهرلا ترد فولت ع انقل اءااقفي ةمضق كلذ لكنم عممباو

 ْ ميضقاهدجاو ضيبلا دواحلا ى ه مضّدلاو بسعلا فنآرقلاواسو هبيلعةللا نى _صدهللالودر

 ا ابكت ى ذره شتاء وعل فسد ناشر دما اهتنمو دأ دو "اك نيدضفب ممن ىلع ا

ق ديدشتلاو مضاا ماض تن اهللاةءو ضي 0 ملصق ذأ مو م ةمطق تاب بعلت ىهو
 لا

 ضِ دولح ن نمل هعتفورص مريس غىاقلا ضب ةماَضقت ب اهمساة يدل له ًاةبعأو ىرتنيا

 هديسن ا ءانضيملاة ب ةردصأا ىهو ةِعضَعلا ند نك . فمح نم لل .يقو ضريإلا عطنلا ميسضقلاو

1-1 

ْ 
1 
 مضقو فدصو ف فصك سْطقا عهجسو لاق .ىنارعللا نضل ا اضيبلا ةسفيعصلاةضَلاو ظ

 ىءعريْضَقل افدييعو [لاقو مضق عهبا عما ناك م مضت عب مسام ناىدنغ ولا اضيأ

 22 وي ه«© ماوس -و

 نوالا ب هاوذلا نوسلاو * هنم سماورلاتةبأ مناك ضء.الادلجلا

- 

 لككوأ باَنَعلا ىف 2 همها نوما نقر

 5 وضل مضقلاوثدللاهعنصف قنات ىأالغ
7 0 1 - 

 مضل صاسو * كانها ىو

 الف ةضفلا ىنهعمم ضل! فرعأالولاق هشستكىذلا ض.الا قرا انههمضقا !ىرهزالا لاق

 يي ا



 (مطق) | مملا فرح « فاّماالصف : 184

 ةماّشقاهتدخ اواهرخ قت تحل وطنا ساب ا مالت وز لقا لزماسع نأ ْ

 هم-شي تنو»ةرملاقو نضجملان موهدبفشحو أ لاك خام تلا لقيته لمس ةلاومْ اقوا

 اورذحا تااق هنأ ًاراذا شي رقتناك ل عشددح ىو ةريغصة قير وهلو ضن ا فج اذاف فاردخلا

 خيذا اوهيدعتلاو مصل (مدق) موكل طهبق ضانلا مدعي ىذلاىأمضقلاا ورذخ مطل

 اابتعيفدما ىرك.ثيلاديلخ لاه درذالا مْسَعلا ىرب نبا نانسالا يهاذإا نسملا

 مَطَتلا ( مطق )إ ملح مْسةةمرهلا ةقانلل لاقي ىرهزالا امّْسَقلا ىناني نطبلاةياسرد .

 ا ا ا ذلاو معللا ةوه_ثكيرصتلاب |

 هناشم لكل يقوم اهتشامعلا ىلا ارةصلا مطقو علل نإ اوهشمطق لج رو همالتغاةدشو»و بارضلا

 ا دن وسمو وعل خ وتاب مَا مق خام أبذ
 اء هامد س 7-20 وس

 سيق ملى اطؤوىاطقو ماطقرق سو خفي ورشصلا ىاطقلاو 5 نهطقامطقامرك قوي دع( ةئسلاىفاذك امرق وق

 ف-ةوىفام ةلوقتنملا

 ىذلاو فرشالاناطلسلا
 ررحلو امطقسذ ملا
 لا م 2 0 ا 4ع هع 96 2 م60 - د » ذسرو 1 | 0

 هريخو ملا ىهتشملاوهو مطل انمدوخأمودو (ودا هءاعراغدقون وهذ: نرعلارك و |

 نلعثمدشنأ هلوقونيهاشلاءامسأ نمىاطقلا ثدللا

 ىل د يحسم كلذ

 مامزبَى دعا له ىلا« 5 هيأن ٌرراحت اك انهت
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 0 كا مدع هزاع قم

 9 امرَغَأ اقيم 2 يور تور

 ع وىاطقلاو ع ونلحرلانالاذه ىلع هانو-وامغاو ناطق اننعامم 22000005

 رظتءالراجلاكلذكو را يعبر طتال ل جرلا نأ ىرتالأ عون ني»د عونرطتب نأ لاصق ماوس رخ
 « مد

 ِ هنْطعامطكدمطق' معلا مطقو هبل ىزابلا مطقمو مهفاف عاونالا ىف عنتماذ [لزشر قيغا

 لقا لاقوهداوانتأذا همام انشأ !فارطان“ ئذ || تمطقءارفلا هقاذوأهنازس افارطأ 8

 . ىف اذك هتشارب اك ا هلوق
 فقوىامملوةاملالصالا

 ةرجوونأ لاق نانسالا مّدقِع ضعاذا مطقي

 حاعن نيو مطاع هناك 2501 ماسفنانو

 ىاطقرم او همطامرطتاف دوعيا اذنه الاقي نانسسالاارطأ ؛ضعلا مْطَملا تيكسلا نبا || اطوبضم بي دهتلا ةذ ىو

 ةرعووأ لاق قاذوأ انا فار هشعاماعق مط, ئش || مطقو ىرط ىأريغال مضلان اسعار رمل دهم

 هوعته ورتك روح



 41 (مق) مملافرح ع فاقلا لدق

 صمم 7 عه <

 مطقتامفناذدذلا ى ذاوقو 2 نقال َتْمَطَقمَمَمطقاذاَو

 ١ قر ولأ مايقال اوفا شيشملا لوانتمظَملا ول اذاارسكيمسسلانافيذلاو
 ٠ْ قاذيزاشلاطَق طقم طقّئشل | مطقو هلك أم بييسسسوا-

 1 هو و ه_ 00-0

 ا ميدش نب ري همساو بلغت نم مم اة ثةد لسا كل شلاز بطقوههجو ىوذوهظر كنفناَرَش

 ا للك قرسكلا لءهنوذبب زا ا لهاودأ سها مسن ميو موكا ”ماطقو

 ا 5 دكة , ماطقمأ نباواض أ شاكر ف انر 1 ددقو فرمهأنإ الات عر 2 مورس عزم راوأ

 دسعلاف عض اومتايْهطقلاو مس اًمياطتر

 هه ل ع
 ع

 ولا تاما 5 بولس أ ندرفقا

 ىدعسلا لب لاق مسام

 ه5

 [موم 2 ترد ام صن د لا . قع 1 تارانر

 باسو
1 

 ١ هتعءاس نمتاقعءادوأ نوع اطدياصأ مكاو لجرل ارث ( مقل ىاعتدقناصرصم بج مْ

 1 هد ل 50 57 ع ا 2-1 1 0 0 ع

 | مك وه لديقو ةط وود تسع رن نا و اهتعق او

 0 1 -_ -- ع د 2 5000 21

 | مةأوهنامعق مق س طقااو سكان ءنسح اوهوهحولا فةمصقلا ضافاواهءوتأوةيئرالا
 عدد مع ا ا ١

 « و ىمدو5 »هر ت9 د -.
 1 عفت سه طسولا ن ءاطتسوو متم طل دما درع ركل

 -<و د ه٠ با جيا سس

 نامعت فق الااهمتلشم 5 نام ماش نع كاف تالا

 د» ع

 و -د-

 عساو مةيقلر «(,متق) نانسسالا بهاذلاّن ملا زئشلا مضعقلاو مضل (مدعق)

 ميلا مالقأ ععبوك ربنب لاق مالقو مالقأ عج او هيبتكي ىذلاملقلا (6( عارك نءقلكلا

 ىن ارعالا نادشتاو

 ريلكتبأم هيلا ”ىنيمت امو 03 قيل آني ىف اك
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 ميلاق لانا .ذ طخامرديل ه لح ىلا ارم لت تك ةفيحم

 ْ ا تنيك فرمان عنا لا ودديبس هلت هيلا

 1 سا نع ع 2 و 7 8 ٌّ 5

 1 لفك مما مهمالقأن وةليذا مهدات نك اموزيزعلا لد زخناا قوم القااموعجورامقلا ىفموقلا

 هدوح و هرايخ أن ةولاملا يي ع

| 

 ىف طمطل-حرلا مقهلوق

 لاقو فاقلا مضلمكلا

 هتك ورتك حرش مقدجا



 مدقتارواتمةروصسمهلوق

 هيريعع مرتك انداماودلاو

 (لق) ملا فرع « فاقلالصف 8

 انهه مالق“الا حايزلا لاف ةازوتلا اه: ثو.تكي اواكى اا مهمالقأل مقو مهماهسءانع٠ل.ق م ىع

 دقاسغاو ةعرقلاة و ىلع مب سم ىلفكي نماهبنوفرعي تامالعا مباع اواعسح ا دق ىهو حادا
 ةيتتكي ىذلا لقلا كااذزس كلك ةف ئئدءبأ شهنمتعطقاملكو ىرش ىأ لهب هناللةلا مولا

 لقلاعةيفو هنري ئشلاتآآو ىرانظأ تلق ل بقاذ» نموةرم دعب سرقه نالالق ى عسا او

 نضارقمللالاقيولقلا ىريكىريبمنال كلذ ىم-هبع راقتيىذلامهسلاو حْدقلاانههوهان ركز

 لانك ىربن اةنأويب 000

 د 4 1 تك 7 هوا او اح هدم

 نات همنا كنب 95 بص نسي 1 5-5 اذا

 ناين بيس ءازدلا 1 او د ةعجل فن رلا م رداهل

 نادال ىلع « اعبر عمي ف ترش ذا

 نالقلا ابتافاحف 5 * باتي نم دايأ الولد

 || ةئْك فرط قوريعبلا ببضقفف زري شارب هد دفرطوع لاذقو رول ! 3 هتلاولباٍب يضف

 لافي وعكخ رلاملاةموريعبلا بدضقم امو :لا مهم .ومقملا نط كتف

 نوومدَللا شلح انس هيغ »* هملاقما حان هرامال داع و

 ةمالقا اهتم عطقام مساو نعام هلق هوا لهْيدولاو رفا اور مقوالم ماعوىوربو

 ويعم نع ةمولمألا ىهةمالقلاو ءاكدحاووهوْنيلَعلابر ناظلا عطق هلا ثيللا

 هلا ربان ةمالقلاسس 5 ية ولف 2

 ْ لاقطلا لياكور ظلام فيعضال لاقي وةراكلا ة دش ىرافطأ تاكو ىر ذات كاك ىرهولا لاف

 لاقفةوب سو هيلع هلا لص ىنلازاّدحا ثيدحا ىف و مح ى أ مةأ سها وةأرملا ع اوطْلهلا

 ننالاق هرداونىفكارعالان الاف اذكريثالا ب الاق ظفاح نكملع سدا ىأ تالق نك

 ان الو ل نكل نامل ى أ تام رك دل ألان هت وو لفةو تذىلا لجر بادو ىلارعالا

 كلأو حاو زأربفت تالة نود ولالا رلا نمارس َلَقلا ار عالا نبا نكس عقدي

 ليقوثويؤرك ذب نضال نمترتض ديد عقلا( ءالقلاو السلا هك اشلا ةسنكلا ىءيةساقم

 لاهنت بألا «اهمالقارواتقمة روم ب دما قاتلا مالثلا يذلا لكاقلا ىه

 دنت أوفر قروكه قرو ءريغلاقو لاقت مظعأ مالا ١ نأال تاك ال الثمءالقا اًةرْرعْ لد

 ينونا



 ..ى ساس ويضر "" يا

 - ع هيون

 يابا د ا و يزيوزإو وو ومس دعس -

 8 (مزاق) مملاف رح فاقلال ضف

 2 لعاب اذ ]هاك قررا و«ررو شد ه 5 هد

 2 الاالإ مالم لك أد لهو 3 هشعتاولاقف مالي قون

 اديردنبالأف مب .قإاهد_-اواها أ ضرالاري لاق يلا نك *الاميلاه أ دحاو ميلقالاو

 ١ دلال نانو ناين ل فاران 12 املا ير فزالا نام 92 راألا بلك

 | ايدل 9 2 2 ّ- ع ع 0-6
 ملقا و عوطة دق 1+ هاني ىذلا ميلقال |نم مولل_ةم هنالك وه اكمدا عد ممل قإ لك ميلاف 1

 ِ نود(قىربْن ا لاك نورعللاناول ان ْولَس مورلا ٍباَمُتْن م برمش نوم اقونأو كايعلاا نعربصع عذؤم
 1 2 29 - .٠

 , 4 5 م 5 3 01 1و

 1 لافو ىتشناولأ, هيلع سءشلا تعلط اذا ىءارتن ب و نواة ىرهزالا لاقو سو رقى _ملؤلعف
 ! 500 1 ٍ : 1 0 ١

 ١ نممدضلا نلا مدل (مدق) + هءبوثلا همشي ىتشناؤلابىءارتب رئاط نوإةونأ م_مدعب

 أ ندب ٌؤرلاق مقر دلال ملا لثمن ملاريبكلا ل اجرلا ندوه لمقو“ىلك

 ّ < ْرلالََّعلا صدق لبقو 2 ملا راكلاّل: ةٌتنك دق حاتفلا
. 

 ْ اتفقالو نا عضال 5 ه2 سوااانأ رخ [لاقو

 ا 1 هلقو عارت نءداخلا سرايا رس لاسشم ىلعم مدتلاو 22 تلاو

 || باو ئىربئالاكةدئازمملان" لاا كلان ,1ةدقو لاه خير هعتم ناثلا ا دهاقاعر هارت

 ْ لاشي هنال قا الإةدئاَر رخالاو لص امها دح ا نيمدد رخ آن المهق بابقرك ةيدأ .

 | قاض وا ةدنار تلحس اًثلاءاملا تناك اك قاطسالةئازلققتةيخالا ملاذ لقوا

 ١١ لعفلا فكلذكو امهنم ظفللا بكرف نسما مدو لخ لح .رل اي هنال لق ىفماللابقأو جم

 1 اًهيامافرهدلاهملعلاط + اًمَظقاوباشامذ نير ىربزادشن و مدقااولاق

 ٠ْ مالا ماومللالبعشبا (مالف) عب رسلا فيفاللا مّرَمكَشل! ىرهزالا (مندت)

 ْ (مذلقإل ريثك مديلكتام ( مدلق)» .ميظعلام ضلال هلام الب سو بت

 لاق ةسدلإ لاب مامحم :و*املا ةريثكسلا ةريز غل ريل ممل

 اموجالدلا
 0 رم نت ةم دم

 مدير 3 امودقامَدَل اان
5 

 ْ يدلك غلا مرلعلاو ص نمدقتش مز قوربو 27 اموُرَكاَمَدِلقتَصَدْدَف 37 ىورو

 نءادشن اع الئبالا مكس ١و 'ئىثلا عالتب املا (لق )ب هع ذومقروك دموهوح دما

 ابرمدلادارأ بيرل اماذإ « ضايخلا دنع مزالقىذالو ىارعالا
 | مرة لارج وهما وعلا اذا همر لاقي ديعبفديدشاابرسشلاوهىذلا ْرلَدلا نم هقاَعَتْس ا اماق

 نالاك هل اونوعرفهيفقرغىدلا ناكسمل اوهوهيكر ن مهما علال مزل_ةهلا ىمم هنو هدم قششم

 ( رمسع سماخ بر علا ناسل - 00 (



 رخ اىلا] بج قيوفةلوق
 ققوَس د فاناكرلا

 فقوف تناك َيلاةدنلا

 ىثو فرشالاناطاسلا
 مص قةدامفمدة:وةرعلا

 ميصقلايليللا شعت تناب
 م ودع ىمذ نءةبامل

 ةياملبيذهتل اومكحا فو

 ة.ة< ةانثموةموهذم مالي

 لاق بردهتاا ىفاهرمسفو

 همق وأ ىطهالارك“ث ةنانللا

 مكن ا ىفوني-لان موسع
 نيسعلال دب ءاهلايموشيه
 هعفتورتك

 (مك) مملافرح ٠ فاقلالصف 8

 # اموذقامرلف ثعصدَ هلوقو عاستالا هللا ورصلاو هوبا نمبولقمملا بول

 ءاقيدإ لوقك جدملا ةوج عار صو هاهَزْرْعفرِيلا هيش مزلقاار منستخأاا

 داميو لكي ىح ةردمل 5 نكيلسأرلاعاشٍيبجةيوأ

 |ايزعل ماكي بارعلاا م , نقلا لثممرهلان بنملا بكخلا نقل“ ملقلا (ملق)

 ريعبلا كلذكو نسأ الد رام لكاو نيتغللا ب وص ءاملاولاقلبالان تالا ىلا

 قاريسلا هريسفو هب ومدس هبل م لاج رلاءامسأ نم ”ماقو عاركن ءفيفذلاو ل, وطلا ما

 نم عساولا معلا (مقاق) ليج ماابي أ وهو ىربنبا لاق مضضلا حد لعمءلاوملقلاو

 اوم تاف مهتانقَباض-اوُدعتفااموقّنا ثيدخلا ىفوعساولا رّدلا مهل (مهلق) حيورُملا

 اههمولكمَتاورو نس رغلا قىورهلاريسفتلا اهجرفىأ اهم هلكت ثنففز وع تءافتأ ما

 00ا(اةرمت تور يافلابنا عيا وريال لاذ تقم دعوانا تفوز 00
 و هه

 ريثك مدار ؤءاملا ريثكلارصلا مَدهلعلاَو ريصقلامْدهلَعلا (منهلت) ص ا َجلعلاَو

 ىذلا مسجلا عل للا لع رلاعّرعاعلا بيذهتلا (عملق) فيفلامذهلقلاىرهوملاءاملا

 نمأرلا موه لب لاقيو هرغصالو أر ملط نمسلوقطنكا فري رطالوىَأَرلاحرشب نفل ا

 هدد هه

 ةردنب ضابعلاوريصقلا اوهليقو حامل أملا سلا مزمل ديسنا نيدم هزهللاو

 لا جالا ىذا اى 5 هنانعح و بسلا ىطاح ١١ لعام

 فرب بالاكل كلا نمريصقلاحوتالاو هات لطي ىذلا اكن ىذاجلاوةقاذلا لأ الاهم

 روثنيديج لاكوقلذلا قيضلا نا وع
 مسودهد# ود هةدءد هس

 امزهلقازارحافاحرنفل او < تامهأن» « اع طبقا
 و مقدس

 ةأره اواظيلغرهصق مر علقو + سأر ف مان الادب دكا 7 و لب الا نم طالغمالجا

 مْرَهلَك لل قدعجو هَقلَخ .رْغصاَدا ىمتالا قلنادكالسلا ٍ نمَمَرِهلَملا و ادجةرصق مرهق

 0 تيل صرع طب داق 0 مدكزا اكلمك (ن) ثمللا لاف ةالذرخوا

 ٍَ انفاوكلاقن نايفس أ أرادب ع دن كءانف ذاوه لو ةدف مولا ,روفاوككسيف لف ةولطإ ناك ةلكم

 عضوف أيش عنص» لذاثلا“ 10 يام دي : الااناهم»ىبع ىتح نينمؤملار» ايملاقلا

 لحال اَقذ تهكم نطل اناا شالا : د ولب رمل اوتااةذد:هتءاخلاب اررض هنذأ نيب ر مذا ظ

 قلافةنمعسشك أذ تلا ة ماكان لالا وماق عجلاو ةسان كلا ةمامقلا وةستكملا ةملاو

 هدعل
. 



 هننك( اذ (5 كفي متن ةلاقي نينكيو ثا كل تاماك م وقياممعاا تيثلا عن اعلا
 تاكو هتسنكى ا هبات ّريغا ىتح تيبلا تقل ما مالا هيلع ةمطاف ثيدحفو

 ةحاسكلاىأت ردا ةياقع امان رانوطرتشي اوناكم منا لمقفتلقاما نع مهل سي بتكمنانب ريس

 عينت ىأممهو كب ةساكى[قيرطاا 0 كتي. ةماقق ل لاقيورَديلاوهوني رج عجب نردد

 ءارغمنب سو لاق هلو زملا لان متلاو نبا كاه تانم انكبلا قءامنقلا

 ادن نيب راد ة مكى حش 0 مهلك نيكس لاماغاولات

 نر ارا اس وفدا كش قرأ امشدنم عديرلف هلك 0 ةدئاملا ! ىلعاممقو

 ةيوهلا هلكأت :الدءوقلا كر رد مهل لثم و هسنكو تدبلام مهب اهيشناَدقانواص أتي ىأءمراوش

 ةيحلاىأ ماها هلكأ أنال كرد هم "الوقت هفزالوغو تدل وزع لك ىذلا ىدلا نعي

 نءهّماه ىلءهديتعقواعرب ةهديهيلع عقتام ا ؛ ريغصلا اذواق 3 ءوةلايدارأب يذلا ف و

 حامعلا ىفوملك أنا هياط دل تاو ضرالا نمَتَمْرا انامل نقوم ءاوملا

 مقيلجي نو اذ ع ناومللا ىلءام لح -رلا قا لاقيف راعتسي معلا هتاك اذا

 اهددا اوامر ا ءالازب ا هلك أَبو ضرالاهح وىلعتباصأ اساهبٌفاتةاشلا ةَمّرصهَتلاو

 نمولاق ةاشلا مفلةم هو ةمدع لاقي ىدصالا ناسا لله ةّشلا ىعو لاا للوعمَسم

 قة عابسلان دو موك لاو ةَمْمْوَهلَع لوس نمفرعلا

 هيا اهمال كلذ ت عت ةصاخ فلا تاوذ نم ىهلدقوةمّشل ا اودمكملاو دسنبا روثلا

 ليقومبهةلا ليلا سما لاقيوىفايعللا نعل ماعتاس. نم قرام مبمّقلاو هبلطت ى أهلك أنام

 ىنايعإلا نع قيوسلا ممّقلاو 1 اخ رلاهلعجاموةيرطلا ماطخ ميمسَقلا
 - همر هم ه«< 762 3

 يملا اوومكل ااوعلابو ىةنيحتةذسنلا لاعت دشناو

 اهم انا كلذكراهمقل ًاناهلك اهيرضواملع لقشاا مافي هداهم لد ال الغلا هَقو

212 4 5 

 لاف كت موك هناواموم مقاومه تقىح

 لَمةقوراطال بارض 2 5-3 ا اذا

 ا
 حالا لاك تزول يجر كاذكو ا رشي ”مكران هواه العاذ اًةقانلا لسنا اممقتو

 0 / هم عا تهدي 5 و 4 ّ 3 هَ 20 و يود

 ىُأَةَمَملا موَقلاءاحواهعَسا ىأمم-فرخلا ىلع سرفلادثلاقدو 3 ممقتلاب نارقال رمد 2

 هب هد ا ا 00 : 0
 هةوئثلك ىلع او سارلا ىلءاةمقااو ريفغلا الا ف تاخ داك تيقماللاوفاال اتا داعج ا

 لصالاىفاذك ةدسنلا.هلوق
 قىذلاو انه مكحملاو

 وعمؤومك فمكحح#لا

 ةدبهلارسف و ةديهنلا

 معصم هتك دب ناد



 (مق)ا ميلا فرح « فاقلالصف مم

 1 نسوي نأعنلا و هظسوودالعأ“و :لكةقوابسأ زول ىعابيفقترااهةقتواهن هر دركلا

 ةسئللاىأةمقل نو هو ىنانعللا نعةماقاارن كلايةمقلاو سأ رلَدَق 3 ىلع ةازحتقءاهسلا

 هتقهياع قل لاقب اك ارمادامل قو امعاف مادامن اناا صدت ثلا ليقو ةثيها ورصخشلاو

 قَو وي ا ىلعةهقلان بطل هنا لاي معة مولا وةملاوةداقلا نع نالفلا ودهندبىأ

 اًمناهناكاذانا الا صخش :رسكلارةمقلا ل ايما زمعة خبل قغوقتانا تدلل ظ

 هلو فنالتالا نسر نال اونوترا ةلشوالت ةمغلاوةماقلا ىهو

 الب امتمكاِإلبَاََْب «. هشتْرَصبأاةسبرلامدَص ٠ ظ
 نأ رلا طسولابح ىلع :راصاذا نسر لا ع : ملاراص لاهي ءالعأوهو سأ ًارااَمَقمَمَقلا ىلنصألا

 خا سرا مَعَ وموقلاءاجمما ملام لاو قلما سأ ارامل 5 دشنأو

 مضلانمقا ماقد سلام و لضفلا عساولاريخنارم يكل لع را نم قاما ١ وماَقْمَع او اهالعا

 لعأ ق عقو ىأزغالا نم مخفف عدو »* اتالم قالا اهتروأ 2 ىربنند كن أو هريخةرثكل

 ماتم َءلاَرصلاوهلكر رصلاوه ليقوفئام عاقجالهمظم ركلا ماقكو ريثكلاءانملا ماعلا وريبكم نلف

 ىلع ثيدح فورس مإةَّقلاو « ماقْمَعلا فتون -َتفرَعو « قدزرفاالاهاضبأ

 رثكلاددعااماَمْمَتااورصلاوه رضسملا ماقهَتلاو رتل ارَصح الااهلمع مال_ااهيلع

 حاعللدشنأ و ريثكب اع َنَعَد رضا ناشر وما ةددء دي اا هم او
 ٌثوف١ هم 2 وهو

 530 2ع هيل ًادزحاوت 5

 ةيؤرلافو 03 ماعلا بس ا فلفو نم 05 قبب اكو لاقربثكل دعا امن نموها
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 ارصلا ىف عقاولار هنا لو راندم دع قون م 5 اممم ساق قرن نم #
 هج

 ئه قو هما اعتدحناورعشلا لو مأب تشل ديدش لمعلا نمٍبرضونا در د ءاراغصماْمَ او ا

 هرم #2 اهماقق ف نانذلا نطعو »* هلوقو رغد ن هىرداك.ال اراغتمكوكياملو دارا

 أ
ٌ 

 مقوعجباذامق ار ءالانا ذوي ىعبوأ ريثكلا ىمينازوكدقوهدي_دنبالاقبلعت

 مَهك ليقو ماقمَشلاهيلعاقا طلاس هيصع هذآ, مم < 4 00 هيصعمللا مَةَقو فحاذ

 عاركن عةرثا مهمل جلا فكل ذ لاقي دوت ثنلعث لاهو هذسقوهعج-ىأ هيصعمللا | |

 ةرجاعلاف ىلاوالا ١متر اا |
 يسد برغي لدالاق اماذهنامشلا هلوق

 تاقاعملافىذااوهد.سنءاو

 هعبتم هتك اهرطنافدوقولا

 زوز 2 2 < د و د ع

 مققتنا اوجه ناقل شح , اًدقعماليكوأاب راكد

 مةهلاو



 624/ (مهف) مملا فرح #3 فاقلا ل هف

 ود 2

 ْن نو نعال يدرك دج قرقيعست هينا والو ساد نمت قتلا ةمقإاو

 سادت نمءامملا هيف نخ دام مقار د برشأ نأ« 20 قرح ام قير اس

 و
 وو. _ٍ

 لجرملا لغياك ثيدحلا هنمور الا ءاملا نمةبةنوكي ام يرشدارأس أرلاق.-ضنود وهريغو

 200 ع . 25و و وم - 2-6 . 8

 هتدعاسن انيباوهولاق مةملاو ل- -رملا ىلغباكمهضعبها اوروىوراذكه ريش الا نبا لاق م ةمقلاب

 ىاطقلا لاراصتس ديرب ةناعن نم رخ نم هلزخنءام+ ةيقو موقلحلا مكمشلاوةياورلا ةعص

 همو )7 ) هات

 للا نامرلا ىني القنا مك 5 امناهرباَمقبق تونخ ناح

 صالات اريبخ ناك اذا لرلل ريض( ر خلا ئعمراص اذه ىلا ىأ ممَملاَراداذه ىلع لشملا قو

 وهلبقو زماسكلاب سايلاريسلا مقحم ةلاومقاق عم او تيد لارا دىدي لعمل وقٌكلذكو

 ) 3 « متمّقلةلاك أةمأو « ديبعن نادعم لإ فاو انني اهةساذار بلان نم سبام
 هم م

 دشن أو هن 0 هج ةوهفاسك موب بط 1 اونهلاودي رمل ملل | اوماعطلا مك

 مكاو وامك لمانأ 8 اميالتحا واعرص نمسك دقو

 نينأوح ورأ اذاة قوة ةكهيفلاقيو بيذهتلاةككارلل اهدا واعي :ليشرلا معلا حلا

 نانا تلا نمىدي تو كل دو وتب زلاوناهدالا ع نا لم رجول

 حسو كلذا هكر ف رابعا هبيصي مىَدنأارعشلا بيصينأ لبالاول ىلا ىف مسدلاو تذطسلا هَ

 اقوول قو هقىأامت هيا فوريفر

 مها (م) ةيموراههسح أوى :رهوجلا لآق موتقا اهدحا كربلا من :افالاودساف ىأ

 ىف ؛ةوهممشيال رابحي كاسم[ ى أ ع ] ًاوماعطلان : عم عفا دقو هريغوأ ض سه نملك الاليلقاا

 ىدهق أدق مظالم رلقلل لاةنو هكرتءاملاوتارمشلا نءمهقأ ار ء'الاننا ىك و دسأ ب ضعبا

 ماعطلا يمتشيالىذلا للرقو هري وأ ض سه نم ممطيال ىذلا مهد هرداون قديزو لاك موقأ و

 نءموهق اوهاّتشا اذااماهقإ ماعطلا ىلا نالف مق آى لارعالا نبا نع باعث ىورو هريغو أ ضص سه نمد

 2 8. 9 و 2 5 2 : 7 ل

 نءلبالاتمهقأو 35 ماهقالادبر_ثدازلا لاوهو د ةومشلا ىف دشن و+,مشيولاذا ماعطلا

 11 عما د
 ليسن مود دش اوهدرتلاذاءاملا

 له س59 س ع

 رانا قد ] نايل ااوأ 3 ىَصَقلا فَناهَلَس اموانأولو
200 

 رعاذكلا ن(ايضعاملان دج تمهق هنالك ,روقال عضخلاوأ

 ماهقالا نيم ناش مةوهااىلا ه.بهذةومثعأ قالا ل ع«-ندىرهزالا لاق

 سم كاف جلا 1517 7



 ؛ (موف) ميلافر ه فاتلالصت مور

 كنعلجرلا مهو بطرلان ادق دعب هةكرئاذا سيببلا نعرج ات مهف اة شحوب لاو هنم |
 ايفل اوطيملاوه نامرهتلا (نون) مما وسب نت قارمع رك اذا

 01 نر وشلاو ىنرافؤه هت وش لاك #2 ايكهقانأم روقازعوا دخت 5 لاق هيدي تت نم ىلع

 | نط يتانرقو تاب رهجلا دزويت لات ناتفأن امير امو فيلل ن . ءنام ريما ْ

 نزاذتك ليها رمكلاب 1 ثيدبللا!قو نربعمىب دات سانو ك0/ةاتفلاو منام رشا

 علي ىذل مكه وَلا (36) سرفلا ةغلب لخرلارومابمتاقلا ونيس ل ظفاحلا ليك ولاوا

 مكضلا للام ةقوقلادبملا ررعوأ مقغملام مذلا ل غلا مةهقلا ىرهزالا فتلك

 لأه“ ةدلحااولاةّرملاةَموَعلاوَمماك وةموقوامابق واموق موت, ماع سواها ضيق مايقلا (عت)

 تعبسشاذاواموقتضغ/ أ تءحاذاىناف ىنرتسشنال هررتسثينأدارأ لجرادبعلاقىنارعالا نبا
 1 لاق ىىضومنمامايق تضغب أى أموت تدبحأ

 ىماقلقتف ىللدَتْكَو 5 ييَماصْلبفتف فر تحدق

 : ةمايقلا ف رامكلاَتْدَدْعأ « ىتارانلا ن نم برا. 'لوعدأ

 ريسغو 1و الانس جاوا اوال م لببأف ىتءْوَصو يوكدارأاهغامهض ذه لاقو

 لاذ. ةموقلا لعادهاشر-رلااذهى ربنبادروأو تددعأ ىتلاراتلا فو نمدارأوة سوم

 ' ىدوص لب قتف ىوي تعد 56 ىتموق لب ةتف ىلإ تدق

 ءاسنو بيذههتلا عجب لبقو عمبلا اوه ليقوموا قولد ولابد نم اذ لحروأ

 برعلا ل_عيرتدق هللاه_جرىربنبالاق عاركن 70 ماقلاو فرع اتامئاقو مف ظ

 مامدنعديش :رالزح ا رلا ىناعل 02 مزعل مام ةلا عمو وغللاكري_صيف ل4! ىدينيبماق ةظنا |

 مساق هني ا ىلا دهعينأب

 هعيشسلد -ه ٍّ أ

 هم ءانيضر دق 3 همانبا ىدمتوذمس افأم #4 همأيىدتملامامالل لق ا

 قايذلاةفياتلا لوقكو هيلع سنو نعافىأ

 29776 7 2 تذ 9 |
 بورشمريغاناج اولا ةذاوماق 08 دسأى ين ماهو |يصستتم أ

 ترن" "نينا لوقك واولاةفاومّرَعكأ ظ

 - 7-20 سس وود

 ىامفات تئامالع هلوق
 دافع ريتك ٠ ميئل نشب ماقامالع ْ قى ىلعنةرو رن ماهفسالا

 اةودهبيمو دب در 0 *# وح اوعذ رث ىا ىلإ عر 16 ْ انهفذح رثكالا ناك كاو ىلاعت هلوق اناف د انوا يل ين الان وتكوين هايم لادن هلا 0 مءزطافاملعو لصالا

 7 0 ل 0 معصم و تك دس
 هياآو - .٠



 4 (موق) ميلا فرح « فاقلالصن

 || ضرالاو تاوقسلا راس راولاعداوماها ىامتةلوقو معانا هوعديساا دنع ماقتل

 | نوماّوقلاجرلاَكاهتدلوقهنمو حال صال اوتظناحم ا نعم مايقلا* يع دقوا اولاقفاومّرعىأ

 || فوقولا 0 ىحواظفاحمامزال-هىأام اه هساعتمدامالاىلاعت هلوقو ءاسنلا ىلع

 1ْ 1 ىح كناكم سك ىأ ىلفق ىئا.ءاللاقيتايئلاو

 || اوتو اوهَدو ن-هجانه اوماقربسمتلاوةغللا له أ لاقاوماع مهيلع لظأاذاو هناك لوقاورسف
 ١  0 5 3 3و 2100

 هنمو هلةزوا ريغ نمهدنعفوقولاو*ورهالا ففقوتلاهنموني رخأ مالو نيم ةتمريغم حاكم ١

 . ناصر دك كس َح

 ىشعالالوقكلذ ىلءوَنأَّدمفاوونمّوملاثيدملا
 و2 دود اه م دهد "قع 1 ل 7 001

 اوفقوممتيداندإ كم نآول * تنك اها تاحاحوةاصو تناك

 و 5 1
 اههفىدت يال: الف فصب ةيدهلوقهنمواومّدقتي لواوتنشىا

 0 . 2 - عهد و هدو هم

 2 |وقهنمولاق رأي الو مدقتيال هناكع تداثث ىأ
 2 ست هم هه 71

 فصضاوعلا يلع تنتسساو ىلع 1 . نارا رافت

 فراَصتْرَمناْع انكالوا 7 نال قايضافالا تدك

 ٍ اريصم تيثاذاءاملا ماقلاةب وتاشلا عع وهناكملاماقأ مهلوقه:موحرد ملوتشىأق حلا

 نمطلا ىلأ تدب رسفهءاعولاقاضي اد جاذاواذَمَْمدعال

 - 1 5 ء مآ و _

 'املاماقوامم راضنلا لاس د ةداس ماع اذامب ركلااذكو

 30 ل 6 ل ها ه1 ا 2 مه
 5 قوسوة ةفانةعاف قوسوت دسك اذاتمانو تةشاذا قوسلا تماقو !ذماحا ارم تنث ىأ

 نءنتعكرلا نيبامةموَلاو مواقف اهتدصأ م وك قداولا تعصدعم كاما نو وةدساكة مان

 ْ ةراكسأا لاف كلدكو تاموقث الث بر -ةملاونةموقةادغلا ىلصأ شيقلاو لاق مامقلا

 لاف نيمدقلا عض ذوم ماعلا 5

 هكر حار دة ماةمازه

 ساما تلا ةماقملا ومالا مضلا,ةماقماو هيف مق ىذلا عضوملاٌةماسقملا وماتلاوح ما

 ّىهءتوكي دقوةطاكالا ئطعام ئمدكاو لك كوكي د ةفماقللاو ماقك ااه لاك نمانلا كوتظابل و
 1 هكر دف ادع 8 . ّ 5 2 6.٠

 لعنلا ناف مومدق سقي ماق ١نمده-ةاعحناوح وفق موقد مأق نم هملعسادا كن المايقلا عضوم

 قتنتساو "ىملانم هلوق

 شحولا ن . هلدب توقان ا

 تدملااذه دب ساو
 تدع هد وتع و ْ مهدت اهون نع تدعو اكل تماس الا الارسف: ىف مدقتاما دهب تش لأه

 اهومفدعي حزنت لامش :وامص

 بونحلا تامل نيياحأ
 فزافزلا

 هرظناف ل4 لبوزلا اهب تفقو ْ
 ءىمصم تكا لقتل



 (موق) ميا فرح * فاقلا لصف 1

 هلوقو انس َدماذهو حر دوغ عدرالات اني همَتسدنال يملا ءوهضممضوملافةثالئلاز واحاذا

 اووَدس تن حو مكلةماقإلالىأ مضلانم ك1 ماقال ْرقو مكل عضومال أ مكلم ا

 دلو اقسى ااماعمو 1

 و »د وومدع#ع #2 و مل م دو ب هه

 اهماخر راه 9 « اهماقق اهلمراسلا تفع ٠

 ركل قا لبق رك اسد عدد روذوع نو تانج نماوك مكل وزع ةوقوةماق هلآ ىلإ ىعدأ]

 نالدوعُهلاَدض هبَّيعيدقوحونت دكا لا حرام 2 ةلزنملا لق وريتملاو» :

 هلوقو + اولا عناب ا 0 5 ديسالاقمابقب درعا لا ورك أ |

 جيوقو قلحا موي نِملَتغأ 27 مريلة عدم

 اهتأرِتّقللتقوأ هج وزوأ وهج تاماذرلاناليوقو قا انه دع كفئةدكلادارآاعا ١ ١

 اهدوعا كذب تزهسةمأَبرُْض ىأ وهو ىدَُفا نبا َبْرَضبَرَسم لوقو 3 ع

 ةلئاذا لاغاكاهتداعنمهنوكلالة ناك اواسعسا لمجاذ هنآك 00 ا كاقو ١

 نبا لافت بأ عاركن عقربسخ ال ةماخو اما او امان ناكملانماكأ و لاقول- -يقنع كابا ْ

 اهلا َْدَدَح تدك ادام ةطاهإ سك ني ذنعلا ةقاطلاو ةعاطااكم 0-7 هس ا

 ضوءءاهلاوةماقإناكملابماق أو ى :رهوملا ةاك نلا"اتباوةالضلا ماقاو قامتاو
 < اب

 نهم وىلا- «تهلوقن ءهمادأئشلا ماك و هعضوم نما واماو إد[ ص ثالل علا نع ا

 | اةطلا ونيب قب رطبل طواموقةْم دمثإدارأ قم هليسلاعا وىلاعهلوقوالصلا |

 نوذيلا جبونلافىأ يلا اها ىلاعتءلوقو مالا هاما لقيا دتالاةماقتنالاوا ١

 اواي سا مهنا ”راولاكنيذلانا ىلاعت هوقو ىوتا هال 322 ماقبل باوكوَملا عاف وده -نلا |

 مثكلامنبدوسالا لاو لبو هيلعهللا ىل_صددت ةلساومز]و هتع اطب از ا

 ريهزنب ب عك لاق هلئاةعاط ءاومامتجب ةداتقلاهوأشهءاوكرشبلاو هاةتسا |

 ميلا 8 م ىقحمهفايسأب 57 نمنح وفرص 2

 ةماقتسالا 557 00 مق ساغ هللابتدم[لقث هدا ىفو ةماقتسالام هلالاق

 ةماقتسال اولاق مامَسا ىنععماقفهتسّوَفو'ئىشلات ةاديزونأ لرمشلا 'ارتوهليقوةعاطلا ىلء

 الينا ازيمماهو هيلع ّىنأو هحّدمىأ نالف؛نالذ ماقدساو ا ء فال عع ا
 - ا

 انا كتل ماو 03 لد الرام فار 2 زججارلالاعت ةريهظلا اف ماكو صتلا
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 ل (عوق) .٠١ ميملا فرح فاق! لصف

 ميول 14 يقلع 0 ابما اما ا ىلاعت

 © سادت

 لا هارد موق ماع الاقن 0 ل

 معو
 ناك طا !كلدكو كايعلل ا نعهجوع أ

 هو رثس ور 6

 اواني غاصاو قالو 3 مكوك انعم ي قباويقأ
2 

 م مل 8

 لاو اوبتلو غم نينجا نوران نزع 3000 قب عام هيمي :

 اي ٍ وقد

 حاسلالاف 0 اوقو هنيموقو هتموقوه هو |

 ك0 مل اعل

 ةيموُقلا بهلسةانلا باص 3 . ذركدريغ حو رأ 21 هشراذموبلا يرئامأ

 كاع 2 -

 هنمرالا بوسام 0 ةيموقلا نيل حاملا

6 2 

- 

 ميز ءاه كأي رنا اةلومن كنزا هر جوت زابولا اق مالو . 1 واوا

 ديالا 100 المو مالا ما اوقاذهلاقيوانةوامابقم كلهللا ل عج ت5 هر دجاج لا |

 و 0 8 5 ع

 اهل ءاوقواوحأ اهي داهو لذ و3 3 اوم د *الفأ
- 

 ( ريع سماخ بر علا ناسأ - 01) :

 ٌ 0 ا
 ْ نآزو كد دقن اسْورلانيرغاضاو .ةثالإو لو ةامأواوأيزأوأا ارق قاتم تال ياو" دع أ

 ا ل نر ل ارا فرح كلا :هنك لفن عبده هراغ انهاوعق آتاعحَتدش 1

 : ِه و 25 , ع :
 | تاسنالا ةهاعو لح رلاةمافاضي أ ةماقلاو سانلاةءاسج ا هو ْ

 0| و تام دك 1

 3 موتو رمل بدو فاسكلان ءقامعلل اءاكح دحاو عع هتماكو هيمو نم ةعرصو ا

 ١ حر كرب ادن ل 0 م ةااودل ل اودوماوقام وعجسو ةماعلا نكون ٌْ

 : و ! ه# »

 ا دقنا إلا : هاو ىرهوخلا ةمقااوةموقلاو ةماقلان 9 ل وعلا . ن0 أ

 ِْ - علا فرح لى الرييغتلا + ا ةروصق دودو لاكربتو تاران لنه مقوتاماق ىلع عمدت ْ

 ١ ىددالا لاقل ماوقلا دوق 7 و مقاول بس راولوقي و ثيحأراحووذ بر قرافو ا

 ٍْ لاو 3 "وفا هماوق نم م 3 دشن ودحاو ىنهْةيسوعلاوةَمقلاوةماسقلان دحنالف |

 د راقد لا/مولاو ةاوذال ىأ يول ال اذه لوقو د سو لا عوف نالف ا

 9 0 5 ع 7 5 يي

 : وعوهبت لهأمايقو هبت لع عاوتوع ءداكعوا هداعوهماظأ زمسكلاد مالا ماوقو ضعبا

 10 ا د1 د2. ا
 : لاووامايقم كاهللا ل عج ىتلا م كللاوم ؟ءاهفحتما| اوونالو ىلاعتهلوق سم مهنأش ميو ىذدلا

 ١  00 5 7 1 9ب 1 ف 2 92 -

  1(..ةأرقن هوامايقاهبنوموةتةمكم#تامايق مكل هللا اهلعد لاذ هن الا يم_عسو عمي دقو لاق 1



 0 . 3 و ع 2 34 نت و . 7 :|

 001 اولا ازغل ايو مدربا وت اهنا يسنثالا يق مق اهلجيج ئذملارإ دنهل عجارومخأ

 (موق) .٠ .عيما فرح م فاقلالصفأ 2.

 اذارئاكرانيدود>او ىنءم او لافامةىفدملا عفان ًارقواما وقوامامق نو ياو ىلا نيرا ماع كلا

 موقف لب اليت مسن رى ضقان ةفرابضلا دعودو حب رالءاومالاةذمناك

 دقنبتعيف دقت معا اذا ساسدع نب هلذ اد.ءثندح قفوافردقاهماقتساو ةعلساامَوقو ا

 تمقتسااذاهلوق دسءو لاف هوركسوئف ةيفرخ لفة هتعيفدقا 0-0 0 الفا

 ثيددلا عمو لاك ىعجامهو هتموقئأ عاما! تمَتس أ نواوقي دكملهأ مالك اذهو ٍتمّوق نعي

 نافكاذا يلعدازابغ هعيلوقي م امهردنيثال_2الثم هموقيف بوثاا لبجرلا ىلا لجرلا عقدين أ

 انعرتك ايةئستلابهسعانت او نيثالثلا ىلعدا ازامد_خأد وز اح وهفدهلا,نيث الث د .رثك أب هعاب

 ةراجاا الزوج الك ًاراكوشب نمد_:ءاذهودسعو أ لاق زوةالودودمم عسسسلاف دةنلاب هع 8

 تقولافري_هكوأ ليلقنم كلذ 0 اروتكا غلاة وهل تقواذا هنال زب ا ةمولعم اند _دذع ىهو ةلو هك

 هعسيف | دقن ةريشعن هوقمساثر د | اذه ى :ورامد ءبةنينع ننامةسلافولاق هيلعقأب

ٍ. 
 انين ا. :ءةسملانوكتفةرمشع ىدنعنمنوثل ابحاصى 5 الوقف ةئدسلرشسع سموا

 ثيدملا دقن, تءيفدقنبتمقتسااذا سابع ا لوقدج“ ال تاق قص الاف ه 0 ثةكحاولا

 0 0 الاه مقتل تاقلافاكق ها لاق الطابمؤانع بهذي وأ.ثلعت هناللاك

 لوقف لخسرلالاتوثلا عفدينغتاق كلوهفتددزانةاذكي هعلوقءفبوثلا ل رلاىملا

 هنالواولا هل_صأو مقلاة داوةمقلاو لافأك قدم -الاف أ اللاف كلوهنداز زافادك ٠ هعلأ

 تّرروساو دل اداق:ااذا ارم اف هوه :رايكتل وقنم ىلا ئ لا نمةهقلا وئشلاماةمموقد

 وباب عسي يأكدقان تماقم 5ك لاشيو. ههجولماقتسادةذهتقنرطا

 نع ناةكملغأ لوقا 3 وقتلاةماتَدسالاو تغلب أك: :مأتيماه كوزاني دة اماهتمق غلب ىأ

 ع حاوخس سوا ىأ موتلاوه هنا لات فانل َتمّوقول هللا لوسراماولا# ثيد بلم ا ىنو ه-ةفوقىأ عاتلا

 تتاهورشسك لف تيغأو تلك ا ذاهتب اذن الذب تاق لاموأمقاناَتدَّدَ- ىف ْيدلاةهف نوع

 0 0 1 ء- ا
 تماقمهلوة نملاوزلا ٌتَوو سومشل ا ما_ق ىأةريهظلا مأف مأق نيد ثند_-آطاقوتفقوذنادلا

 لورف لالا تان املا طلو كمن أذا لكخلا ائلعملا وتةقوىأهتاذدي

 لبق رهظبامعب رم.رثأ هلرهظنال ارس نكل ةرئاس ىهو تةقوذقا لما ملارظانلا بهدف

 , 2: عااد - 0 00

 نازي ماهل اقيوةريهطلا اف عاشااوةريهظلا اف ماه دهام لا فوتولا كالذإلاةيوهدهدولاوزلا

 راهنلا 0 7 7



 نموهو لاناَلدقَعو ولا تدان ةريهظلا عاف ماكو هديس نبا لدتا ىأءافؤتيقراقال ْ

 هيلعتباثلا بكذا نيدلابئاقلاو ةملاستص عقد واه هريصي بهذا مايا ا

 هللاكامئاقالا رحال ألو هيلعمتا لسهقاال ايلتس لاقا نجح نبيك ن اثيدافوأ|

 ىقعىأ اتافالا كعداننالو كلوعذا نسل انعافألا رالفانل قنماَمأ لبو هيلعهلا ىلضوتلا|

 لقاح نملك هيلبفلاو نانا لع اال ون أالد | ىتورمات كوه د اانا قالا
 ةديظاولا هي و توفل وساوس ىلاعت لاهو هيلع ءاتوهفهبكستو ١
 ىأةمئاف ةمأارقلا لاو ثيدحلا اذ هرك ذهني د, كسقملا ئاقلاءارثلا  ةنمايقلاونيدلا ىلع ْ

 قليقمثمور امز الما طاون يأ ئاع هلم دامآلا كلا هدب ال ] توزع ةوقو اهدي ةكشمم ١

 ىربنبا لاق باكسقم هاطتاسشاك اذااذكبئاغنال_ف كلذكو الاي اةلاوه ةغيلشل مالكلا |
 نيدلا ىلعةبظاوم ىًٌةمادمأ بالا لهأن هىلاعت هلوقديلعو هءلعتس ثلا لا ىلعئاقلاو ا

 ارماق اا درشلاومقتسا ثيدملا هنم وهي ستو هيلع تمن اذا "ثلا ىلعتالف ماه لاقت ة نام

 ةعاطلاو مهل اواو تامه ءارشخاو ةيناذ مك اوعى ع يكف ويشاوعصف اماجذي 1 تاقوكل ْ

 راضساو ناس انش اك ماش باو ءاح لاقي المال نع ارعبتو نيالا ىلعاوماةايلماعاوكلاوأ|
 اوماقةساامهلوقن ول هدعو ةمئالا لعح نر أرىرب ن دوي راوذنا اطمن ا لاك ١

 مكيليسرخاثيدح ىفههلدو مالسالا لع ةماعالا انههةُماَقتسالااناو ةريسلا فلدعلا ىلءمكل |

 اوما مالا مسهلتاقث فأهلا لوران اولات بولا متو دولا مسن هرعت "اع |

 هنمو :اهراشنا نزع احراق واهرازرا اماه راربأ عمل قمتم لارح كاطخ دول ا ل

 قم كاطاز اتفاكرل زاك وزرع اال |ثرد كل او أ( ثدثوعا دق مبلول ْ

 ناوكناة معاق وح ماو هذ كلذ ىوسامود بكم فيلا نا 20 يقي لانامرخ الا ْ

 هضيشم هنا و فيا ىرهوملا 00 وناودلا اوقوةبادلاو ريرمسلاو

 قرف لوقف اننالا ق1 قرا مكر تلال ثا اوقو ٌناوذداائاوةةدح اَوةُئاَقلاَو ْ

 اولا اماعاموب مدن ناو 5 اع ئاوقلافتوشَىهاذا فويشلا ادي

 تيكا ا" ةنمموقا«ءاوقف غلا انءادماوقلاو  لقويدلا نطباتم غاوقلاو تس |

 ذخأيءادءاوقلا قاسسكتلا ثدي الةموقي ناك اذا مضلابةدادلا:ذنع ىرتعي ناك ماوق ل بعُقأم |
 مهدادع أب مهاجم مماوماقو تءاقف كلذا باص أ ْمسغلا تموقودنم موة:اهماوقىنةاشلا | 5 و . ع ِء ع :



 ش (موق) 3 مما فرح قاقلالصف “أ

 َنيفايدشناسنالا طولا ذاوهيلءقيطنالئأ سالا اذهب موقيالت الذو ةوقاطأو م حلارفأو

 عوهباوةركسلادوع ةيلع عضو رثبلا غش ىلع ببي لدحر ةئرلهكر ادق مةماعةلاثسللا هنماقام

 ةماقلارسسفت ف ثنللا لاه ىذلا ىرهزالا لاق ةءاقوهفوخو ط-قونئ لك كاذكو منقل

 لاند زف ن ءاكورو بلان مءاملا مقدسي تلاةركملا ب رعلا دفعةاقلا ورب ع 0
 .٠ ” مول و |

 هس سنبأ ةفاعثلا ن :ةركملا ئ هو ةماقلا اعآ شركما قوفر زر لع ةضرتعملا ةمسشقلا ةماعتلا

0 1 2 3 2 3 

 رعاشلا لاو اهداؤع أ هل ىهليقوا(ادأب ا ءاغاءوةركملا لدقواوماع َقةسيةركملا ةماقلاو
 2007 هم 0 8

 , ةفاعنلا عرعر * * كم "الا ىلع فوم 1 >2 6 هايل ازال

 ل طلا لاو ماقورتوتزات لثممبق عمم او
 مة هاج هريس , من هد --

 ماكداوعأ قون لدت”بو 5 هنأ ارقاهبتطاىدلفو

 نزحارلالاقو
 هر عر 20086 ةز*ءومدو هةموو <

 همقوةسا م أت فاَتساو 35 :ملو واش َقالَممَ * ههفديذرو“انملام عرس أن

 ألا لمن نهذ "ىعوبأ لاقلاه اه هنافالا أت أراك « زعاشاالوق فى ربنا لاقو

 لاك هتمْن وم ديض وال ااه ىلع نيئاقالدا رأ هناك ةءابو عناب ثم غاق عجب تببلا ىفةما

 . ىجءدالاديلا هذا مةرزثمو

 ينم اد اوساو ينك ادم يو
 ديزنب ”ىدعلاوولاق ىرضأب نوُعاف عسر أ

 تمنع ك6 قا فلوس لم ماك هل تادائ الدلو

 ا يت ا وع تاماقلادارأ ْ

 الم رك نكي نافذ ؟للنوكلاغاةماعدلاو هماعدلا عزعزاعزن تزن 5 5 5 ةركلاالا

 نحال لوق ةركملل ةماقل ادهاشو.ىرب نبا لاق اهلدعْرعْرالَوةماعد
0 

 نوع ماج لكو سم 5 نيدللاوةماقلا سنا

 حا -ىحرآلاة ما سدقلاقو

 رغب ىلع ماقا يداه ن'اك 5 نظم اهلىْرَع َّ نم دمرت ادو5

 رخال قلنا تبدل اقر تكن اليكس اال اموةملاو
 ء كة عدي و وشل و هدو

 مسك تلت أو.مقم ىمالاميقو ةرومو همدقم ىف نوكسحت ى ال 9 ادي ري مرم لا

 فو

 هدم قنا



 1 ٍ (موق) ملاف رع « فاقاالدف

 هو 2

 | نيدلا كلذشيدألا قو“ ندعم .ةتدم ىأ مك دلو مك تا لاسقف نما: ؟ثيدطاقو

 ٍ هع ده ىأ ةعق تك اهيفىلاعت لوقو قا نع نسالوبف خال ىذا مهتما كتل

 نيدىأ ة-وقلا نيدشل ذو ىلا_ءتهلوقو حاحْزلا ءناهرت وع اوتسسا ىلع لطابلا نيوفبازعكات

 لماذا أ هنالععتأاما ىر ةودااف 0 نأزو<و قالة يقل ةمألا

 || قو مهرعأس وسي يو مهموقي ىذلا معلا كو نضال فان لادا املا كيفكم
 ترك هس ع

 : هباك ىف ىجنبا خفلاوبأ لاك تاغللا ضعي فاهجوزةأر ما موتا 01 للا

 الك ركب ىلأىب فني وخأ ةخوزت بالك نب ر ةعح ىف نمئشراج نأ ىو رئثرغملانعوسوملا

 | هادا تااقفامهارتلذ

 امهاتم دع ادع ماعدت 1 00 هرايتالاة ب انالآ

 60 اة

 اهمال درقلال مرش[ 1 ردا لش ديس
 و هب< 57 -

 امهاسمق نمليقاماَّذا ى وو يباب شيا جودات
2 

-ٍ 2-7 

 نوك ىو دع 1 1 نيعيطتلا 5 ًنيتعطقلا تدار منال ناكمتلا تال اهالعبامهانمق

 || ماهو اذكر ع أر ماقوهملا جات هتاموانق سعت موت هنالاهحو زقأر ا ميقدحا م عا 0-6

 ءاضلا نفق وفاَوقلاح رلازبز غلا لي زاختل ا فو اهلئاما يلعما وقلنا دانئامةارملا لعل رلا

 || تقمهلوةنموهامن ادوعدةلاّدض تلا اوذلوملاوهىذلا مايلا لأ هتاوانههداربسلو

 || ىلاعت هوق اكو ن غوش خالط لا حشا زول اول ك2 لاجزلا مل ءأهتاوةناكف كل رعأب

 ْ رغم كود انعلاناهلا نا ةلذللعا دسم الصااىلا ماذا اون هآنيذلاا هيأ

 || لسَحهمزلي لةالصل ادارثأور هط ىلعتاكن لكن ال طرشلا اذنه ن ءيالاذك اولعفافنب رهظتم
 زإ حياك ؛- 5 7 هذه كر ل ل نوع اب[ مهو

 |١ ىع'اد هلافواو ةرهطاق هند جنك ناو هلوقك ادهريض.ذهنفاريكتالوات ضال هئاضعأ نمش

 1 هيلع ةلالدلل كلذ فذك: ةراهط ىلع محساو مقاذاديرب نودراذك اراعفافةالصلا ىلا ع قاذاهلوق

 ةفرطلوةهنمو ادجريثكو هوت ىذا نيل تاع كاكا

 ديعمةنبا| برحلا ىلع قشو 2 هلهنانا بج ئيمتاف تما

 ْ ءاكيلاو د معلا هةلكيال د نأ مولعم نال اذه ىلع اهو قش داكلا تركب نأديال الق مناف دلت وأن

 ا اذ_هودد :ءةايحاللب ه-يفةردقالْ ممل ل هبال عر مدا تك ١ داابتومدعن هم هلع

 ماقإ ولد د زمسهلا ىو ضوءريغباماقإ و 52100 اهافاساقإو هءاكإةالصاا ماع اوعضاو

 6 - هج مس ساشا سخ تعا



 | مترج ني> متو رض هلوق
 ا ةداملاهذ هى مد-قت

 قوص هلعلو هضم لكلاو

 هسه هيتكر رمل وام عب

 (موق) , , ميلافرح + فاقلالصق 1

 الو اناذأ هاذا اون هيل مسمن نوعي مااعأو أت ذأأ ىردأام برعلا مالك نمو ةال_صلا
 أ

 ماياهولاةولو وأباهولاكذا«تمأي_ثهلتتي 0«يفقوابلف هتسكلذف هوب هنالكماها تما |

 لججرلل خيش من وسام بالاك باعث لاق منلا قدح اولاموةلإحال امهدجأ اون" الإ

 هديسنبالاف ةماق عا اركدتع مك جوملكم ايو هخفيسلاامأو مالا ةكءاتشاا فنوكي نأ

 هَل ةمالاوةلد تماما و فربضلا اذيهيقزتكيام ىلع اك خيجوهانمإ ةماقت أى دنعوا ا

 3 1 مضمانؤتن نزلا رنئابسعلاو اكو ةسمقلا ةمالا ى أعقل نيدكلذول دنا يول دك

 0 ضنا بااماذحا ارفلا لافو فوزحر مذ «تءنو وأ ةيقلا لل اَنيدنالذ ْ

 (ليزتافو كلك يقنيدوقغلا للا قاهلال قالا املوقلاوىرهذالا لاف هيظفل ||

 وهلا قصتاوبألاك اههقتسم يا مَقانيدْركدقوىفابعللا لاق ميهاربا لايم انيدزي زعلا |

 نمايقنال الوحابنعنوغ.ال هوق لثمموق لقب هنالاربكلا و رعصااكردصمميقلا و مقسما ١

 ُ ع :ةمادوبع < 0 ع هيدر اك عب كو
 ريغ ىلع راجهنا ىلعوهفلوحام او مق لتعاف ماهراصف موقوأ موق لصالا فن اكماهو اه ماق كلوق

||.. 2 -- 3 - - 1 
 ماوقوم يوك عرلاقبو ماوقو ب وقنيدنااذكو ريكلاو رغدلاكردصماعقحاجزلا لاو لعق

 رهزْن ب بعكل ىرب نبا دشن 1و ميكس اك اعود باي 0 َخء -- وك -

 5م هرومضمقت 5 53 س 370 ءاه وص 3

 يي درعسولا ل اال - م

9 
 .٠ سل ساو س6

 م 22

 مال 000-5 ءالانبا ما 00 0 ةماقتسالا ندعرد صيفنا الالاه ا

 مدس متاقلا فسح هئاعسأو ىلا تدلل اننا ص ىفمايقلاو مويقلا باج زلا لاقو دحاوربدملاو

 ةامدمع ةهرم <

 الا ةروصو لوما لعفلا تروس ويعرف لاقرج و كرطتدام درة سم لعل داهقتي |

 ْغ اوصل ل شمة ثالثلا ثاوذ نملاعسالالوق؟ 02 كلا ازيلال عأو لانج فام اهوا ْ

 ددحو ديو سدس كل ذكومب وكر هأ لعق لءفلا نموه مبشلا قءار ذاالاقو غا ها نولوشب |

 اهتوطقسي متاهليقامحاتننالاغا و اولا اولعجي نأ مهمزاي ناكو مب ركتصوفب رظنزوديوح |

 لمكملءاملا ىلع ابا و دا ذىل_عف ىلءد.-.تراصكلذا 22010010 قلان 5 وات از أ

 ا! قرانلاوواؤلا وءاملاتعقحانإف موق تصأو ىل -هردنز وق هن وس-_سلاقو فرالاءانم ا

 دس لال ثلذكو ةزداك نا رافناهل ف ىتااءانلا اهيفاونغدأ و ءان واونا نماؤلدبأ نك اسإ|

 داحو

 ا كانقالا فنا نمل و الا نهتل لامع يكس الع وم-هقرر هيئات ف مكرم 1ْ



 ءءء (موق) مملافرخ 4« فاقلالسصف

 || اويح لالا فناك ”ىلساول تف نرعلا ةسيشبأ ف سل ءارغلا لاق نيلونيهو تيمود بو
 1 6 8 5 م ا

 1 ىنءماقلا مويقلا د ها لافو ةدّدنش مءاراتاعح نك اسئوداشل اوواولاوءاما|تءة-اانإ ١

 ىلكلا لاقو م-هقاز راوم-هلانعاو مها انه ةاخ ىلءماقلامويقلاةداتقلاقو « ول

 59 3 1 2 5000 عاام 01 0
 ىارمع ًارقو ئرهواا ءامشالا ىلع انقل مويقلاةد_بعوأ لاقو هلءىدنال ى دل! عورقلا ْ

 هرعت ع هلعو مسهقز رفم م اشنإىهةاخرمأ,عاقلا ىأ مويقلا ىملاو ةغلوهو مامقلا

 ١ 1 تاو وقلت ار ومأت ما : هه [مو ةغاادملاة نبأ نم ىهو 2-56 هنأ
 وهم سن <

 ١١ هللاءام-أن لا لوب ل يو لايف نزوموودقف موو ماومةواولا نما هلصأو ْ
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 مطانيسبكز م لاورتمكلا مكر ةعكلا اا يهل طوول لا |

 دوتلاوأرلاوأدسالادكو بْثَكو ءكك اهنمكلذ انتر اكابر د اككاع آ

 وووث

 مان الا (منك) مفك 02 مدت تودع اووي طواهفيثكة بدلا

 0 ال طلا يكن اطلس كل ذكو ضب رعميظع معك كلما ال قةدغاأ|

 اورعوبألافو 00 مكاو 5 ه6 ومال هب 3 0 تاطلسلاو كا |

 3 لاقو هتعفد اذاامُد ةدلةكلوقتدعضومن اناق" !كعفدم 2: لاا

 دق موقلاتمنكد دلت مولا مانا

 ا ليثو هق دعو ماطاش | (مدك) مذا كلدلل لمقدت مو 9 مومةعطدعأ |

 وذ



 1 7 / ومرو هد 5 تاس 2 - 9ردص 2 : - 1

 ا اذا كلذكوامدكهمدكيو همدؤبهمدك ةماع ضعلاو»ل.ةوراهلا مدكياكممأا قدا, ضءلاوه ١

 0 اك َه 2 0

 هقرط ل وذ دب 24م5 تربي / :

 ىع-هارادد سنا لاك ضرالا شان نم مد كمارو نادنال هاك اودارسا ضء فلو تسي ّْ

 ورعو أ دش و لئالادبد ثلا فاكتلا مهيتمزكلا روت هيغل تدك دال هزمت نول

 ب مدلل !اه تاصلبقو ظاغلقلا|

 كلذفى ريانا ةصدصبت سلو عارك نعاكرإلا

 ل (مزث) . .مملافرخ. م فاكلال س5

 ا اع ملكت لكس 20 الإ سمعا اال ةشقس
2 2-2 

 1 مودك بجو ضعا ارث أيفايعللا ع نءذوالامدكلاو ٍمدكلاو ضوُشعكأ موك ناو

 ل ضن كح راقلو طم اب هلا مدكاملاو ودك هسا عسسل مح امدُكَلاَو 0

 3 هدو 0 ءهق 0 مد

 : 7 95 - 2 ا ه2 7 : 1 9 آ || ليةورسكيف ضءيىأئ ثلا نممدكيامةمادكلاو هيحاصا .هدحأ مدكناسرفلامداكتو |

 | امنانسايلاملااهمدححم# ةيقبىأ ما دك اناعرهن مق دلوقت برعلاو لك ان لك ةسيقبوه |

 ا اهلاعذوض هر 2 ىأمههار ودب ضرالا نودي متياردقل:نيينرعلا ث يد-ح ىو هنمعبشّتالو ا

 2 5 < 5 - 27 ءءء

 ا دقو مدكلاريثكلامدكلااو ا ماذا اه اوذأب ييشلي مداكت اونا فيو 1

 1ْ مدكو حارا هيفترثأفالات قااذا نم لخيرو لاتقل اديدشلا مدكملا اومدكلاو هضعاكلذب |

 |١ ةجاح تاطاذا لدرال لاق و .هتدرط ىأديصلا تمدكو هيلغيْىثفيأط فج اذااميلكيصلا 1

2 

 | ري غتراطىأ مدمر غَتْسدكودار 0 نطل 23 مدكلا لك الاوُدْفسر نا

2 227 7 

 ٍ ىأ مد .قدنفودديد< فنان طار ده“ نأ هرب :الاو والو ةرثاىأ ةمدكريعبلانامو بلم 1

 ”ةهما

 مداكملا قيل لم ناريع د ةرمسج دع مههلا لسنا

 ا راجح لاف 35 مدكتاناع لالش اك ا رلوتو وخلل رك يلع سن ةعئ در |

 ا 4 سمها - و 7 07 3700 :

 مييصعم مرتك | مدكريسأو انو هاب مدت حتةودبد اياةمدخمربعو مدك عاب ليدي د اطيل مدلل
 تن آ 2 سمس هر ه2 4 : 0 0 7 - 1 5 أ

 ل هسقسدقاوقناك اذاءدكمو مدكملذو يلاسدلل ا نعد الذل !.دهدافكاابدودثمدوذدم ٍ

 1 2 8. 200 5 5 هم5ددو 0 ادعي 5 ه'ع |)

 | لادلا خب ةمدكلاو لبا كلذكو لت نلاديدشمدكمءا كو هنموذومسااذاريسالا مدك أو

 9 ص صر 687 و هدسم| مدمزو 7ةاذد6 -

 همدكت وبلا قون معمم * هقعلا مع تدشعام

 ْ عضو ةفرن تونسي هدب ضعي قنا الا ذخر مادو مش فذ داو ْ

 1 مر ااه دك مدكمو م مادتر اكو بدانألا نهب برعد نرهساا مدَكَو يودع معو

 ىرتاك نيتمذن ل_صالا ىف

 مدك طي روسأ | مدكو

 مك-2اولصالا قنيتهنب

 همصع*دمتكى رك



 طيض ةمركمو مركمولوق

 جعفبمك ىللاو لل صال اى

 ىخذترمد.سلالافودحلا

 ع

 تكف ورك هيلا

 قارعتتلا رك ذاذكى اندشلاج وهم ني درع ملاك ردضا اف صودنال مرك ة واو مرك ةأ ما || لصالا فاذك حو صسم هلوق
 حرش ىو تالمسو؟
 هتك تاهه<؟سوماقلا

 رويم

 داانوأهيلابتكف |

 (مرك) ٠ ميلافرخ + فاكلالصٌ 22 حو
 ا دي 2 2

 ميركنلاوهو هؤاط ديال ىذلا ىلمُملاداو اريدشاربثكلاوهو هئامسأو هللا تانف نم عيرّكسلا

 هتتاندمام لكل عماج مسا ركلاولا اضقلاو فرمشلاوريدللا عاونالعمادلايركلاوقلطملا |

 نوكد انا وص كلامنا سبا مظعلام ركل شرعلا ب رولاعذلا ديج- عير < لذكر 6

 اونعاذا ارهاولا نماهريغور هُشلاو لبالاو ليلا فل عمسد و ءابآ هدأ نكي 0ناوه سن ل>رلا ىف ْ

 تايم 00 راسفل كيلوا فاز ءالانسا لاق سائلا فدلصأوقّدعلا :

 مم

 211000 هوو هم كوع 1 زمر كوةفةمار كام مضاادريغو لج امرك دقو!

 ١ نضالعأ رك 2ديم 1 رهأ ١ لا اركوءامركا كلا 17 1 ا

 اوئْغَمدا ماركرم هاو لاف نو ا عمو مار نيد اج تع يوعل 7|( قزلطا ىضةةموهو امهلوأ

 انزكل هلو ديزونا كادح سايقرب خلع هموقمئاركن مب ركلهناو نونلاوواولايهريسكست نع

 دود أر مدأولاتاك رك وقو رك لول يشل سا.قلا ىلءاذهو هموقار 10

 6 ا : ال لاو اواواتألا تنور سرك رعرو صو ديا "ارك وهنودستو ||

 وه

 نبسادمل الم تأ : ادرمدل ثم وأي تاكو ىدد عجم ةيلعث نبت الل امن هىل_جرلانااضيأرك ذو ا

 ! نمو لان اعلا دلاخ ىلالدنا حب 1 اوللاراخأف درمملا ارك دوهناش لعةقفشلا همم هناوديدا :

 1 ا ا و ىنانهلادل ب ىالىفزاملاةءاسيغلا نير ةلوق حب زاو1ناراءذافدنرطأا 7 . ا "ا نيب هربا

 ويضاف بترا( ةيبم 3 دلاح ٌتلفرامُ دلاخابأ

 مدن

 دحاحو نماوْنب مهتم تلو 2 2110011

 - 7 ا 52

 6952 م م مو

 فاعسشلا نم نما لب 031 53 ل اسطاداز ةامكوأ

 0 5 هءو دس 6 - - 8 مودمو ع
 فاصتسعإ او 5 ىدعيس وب ءاانير ”نادفاخ

 حارا 7 نع نيد 0 3 كراوطباى ءدك تاير هدناو

 فاك ءانعسما نحر فو #2 كروم تعود ف ءاذالوأو

 قالت فلَدمَب 000 2 دع تبع نإ انآ نم انانأ

 ,يغص لايك( اركونوقو جركل جيلا ةياسغ تنل لاق ام نوركش نؤيؤنل اورو هنموبأ لاق |
 مرك تاوذىأ مركءاسنو ركووذىأ مر لاجرو عرك ل جدلا ةن . كو راكوريبكو راخدو ا

 الس + د .- و

 ديبعوألاقو فادو صرح موقو يطونو نول كرو لداد تعموقو لد - لفل بام



 ا يركن دراك او ضدول زل نيالا عا 77 9 5 لدجت

 اه نك ) ميلان فاعلا هذ

 ( | لافو نوماركلا عهلباو فارظو فارافو في رظ.ل . دو مارك حرم :ابًاديد_ثنلا, ماركو

 آو 3 و : 0 - 5 32 ُ؛

 ا ميركشلاو ديد كنلان مارك تاقمركلا ىفط فأ اذان ركلال-:ممضلا:ماركلا ىرهوملا ِْ

 ملا اونألاقو ىربنيالاق ةماركلاه-تممسالاو ىمعمارث الو ١
 مود سك)و ةهض

 ١ لفت رامضأ زدردامأل نك ايلاعز وبلاك مدد 0 مركبا سف مركنالز 0 1ْ

 ٠ امرك كلماداو هللا درك ألو هن اك اذاصوامرك كلوق ب هتتلا نعم ىفهنكلوهراهظا لورتملا ْ

 0 مسهاوق“ادنلاهي صنعا مو فاضأو هبمرك أ كلوق ن مال دبرا صدنال ان»لع لا اولزخ مهنكلو ْ

 / ىلارعالا لثيمعلا لأن ءنامركمل برر .ةةءادتلاريغ ف كحدقو ىباجلاءاكح امركم
 شب نامز 5ك الر اللام «وماحو أ اضيأا_عاكح دقو هديسنب الاف ||

 ا نامت دلما كلفني ة:"ارلا

 لاقذر* هد ارسل فا ادعوا لكبر ا ىلا ءىورو مكاو نم

 ا اة اهب ةناكينأ حا رم ىذلانالا ةفدو ما ميك دا قفل لاف اهمرحدتانا ا

 : ىأدوم اهبمركأ 1 !وةءدارأو مركححلان 0 ىضودر اع ةاكيلأ .شناالىدبنأ ْ

 ناكل .اع نونا مهيلااهيدقأ ِْ

 ووه

 مراكم تأ نم بدبلطا » مراد ن مق مو ضال 4 مراكم او تاركا عأ

 0 "هليسو يغير ”جبلط ًااللوةيهانا ىسد م ىلءينئفاك خان مدارأ |
 و5 ع

 !|تنكممز ع 1 امو ولا جركل هيقهتيلغاذامضلا هدر 1 .ركف عر كلا

 : ىر ةواعارإ كلا 52-- انباذهومرأ ماركو عنو ها همر 5 !حرلا مزكاوهنممرك |

 ءلصأو دمرت للا 8

 | الاتنتسادعينمواولااو ةذ_- مهارت الان را- تي كلذكو : هزههااةعراش -1ا قورح قا راوعمس مث :

 ع ةيناثلا اوفدخ نيترمهلا عامجا القنتساف هجرحدأ لدية 1 4

 ١ ىلاهدرينأ هاج رعاشلارط_ذا نافنونلاوءاتلاو فلالا عما اوطقأ ةريسكو* انيباهعوقول 1

 !| ىلهءركا اميل قلاقيو لصالا ىلع ه-رخأف 35 امرك وين الل هأهناف 55 لاقاكلصأ

 ئارءا رئارتش موك 0 ىانرلا ف درامز الذا وشو ١
7 

 تعا هدو

 أ اعزكم ط اولا دعا وزان كادمارك ىلع لولد سوح رع تمرة ظلك ءارثإلا

 ادم رضا اقلك هلاك ردا راب و رك قا
 , مو

5 
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 8| هج 00 2 عم 5”

 : 0 او نيع همر همت 2 0 . 0-0 كد د كوكل لعق اللا اكو ِْ



 ىداز ني-_عىناعاو هلوق

 | ىأنيعمنواهلبق بيذاا
 نيعماعنو توداي تان

 1-5 هبابو خفلابىأ

 هرظتاق مث دسحمل عسوأ

 مسخ ورتك

 ادكمارك الل عضو هلوق
 بيدهم ا!ىفىذلاو لدالاب

 همك مارك الا غضوا# عضو

 ” يحول .ىت

 اذكدا >ال |عقت :مدلو

 قئذلاوتيذهملإو -

 0 اهةذمدلو كلا

 مضلاب اهيقداولا طب ضو
 ,ىينص 01 1 سشطعااودو

[ 4 

 ةدزكرانو مشل اركاب عا تك 1١ ننال اك ةماركو ابحي ما لاقيو ١ نعى اهت رانيا ْ

 ليج لافو 3 ىلا مويلا قءادجملا اوس 5 ىدربوأ

1 
 ء |

 أ
| 
 أ

 (مرك) 2 ملافرح « فاكلالصف 91

 هر هد

 موكيتات ةريمرعم 0 ؟”الو مه كلن دلدابز ىلأ نيذان زن كعب

 رم همم هس

 اةدشواكارك العضو رماة ماركلا وت كَ "املا نعمت 2 اذاةتيشيا عالق ُ

 موك كاقنو دح أ لكىلءميركتلا لرلامركملاو ةراغالا عضومةراغلاو ةعاطالا عض دومة عاطلا
 نيلتلا لاق 2 00 0 م امرك ركلا ىلا 2 : مدرك ل 01 ةدتا# ل 7

 مالا لس لس لع تع

 مةوو ل و )دو
| 

 وكوت قل مراكملا ةدحاو حاضت 000 ككاو 1

 قالا ارررحالاوبأ لاك .نيذغالا ةمزالاهلءاهلاقتل همم لك |
 مو 2 كرو 8 8 5

 باقر نونو #3 ىملا مولا تن ورع

- 5-25 2 - 

 هما عد

00 لع د هتمْزأناالَّناال ىلا ني
 

 سم

 2 و وو

 كلان شو ركل هيه لع ع لاو 2 تيه كم مرت ار ء| لالا 0

 لثما فواد رك اقل ثدصسا مركةساومار ؟الوأ 2 الرع رك واسعا وع 27

1 

 نمد ؟اذآ لوة.هنناَنإ لات ىنلان ع ىوروطن راف تمر دكا :

 ٌنمٌتالخْانأ ااذاداور ممضعاو 4 :1 |نوداماوثاميهل ضر سنين وهوه كدب ع ١

 ١ ك2 لوط مطمن ولا هل-هأدب ربممطعب لاف رو دم نبوكءالافرثل ا هيسع رك ى دبع

 ىو نا را ىخل و هيلعنتعر 4 ا ىأ هد سمحتو راجديز ناننعلا|هئةهسعر 7 0

 بيس الجرة يكل 99 رك 08 كيلع ركل 2 كد رك ١

 كو لفوق وعلا لاق

 داودحالا تنم كداب ىرأو »* 1 3 رك ال ناعرك ىراو

 م5

 دئموسانلاربخ ل_سوديا اءدقنا لامع هلوقاغأو كل رك انمار غدا اءمرك, نمد هد لل

 نس وبأن يب ليقو امهملع وزخا نيسر نيب لاول اوبل لاله“ اولاد“ ”نيع رك نم . 0

 وفومافر طامه نيتموم نيد وهفهعر ةوذن هؤمنباو ل هأو دن 5-00 قو ني ركن نمؤمأ

- 

5 
 ةرأ مر رك لحراذهلاةو بشل عع نمل ل 0 عة سدا م 5 ىذلامعركلاؤن مود ١

 و

0 
 لاقوهدس هيعووءأ درملط سبة هياعدرو أل هللاد ءنيري ربت [هنا ارخآثددحىفو هانا م مرن

 اذا

 7 بزوج تكل



 غال (مرك) مملافرح « فاكلالدق

 1 20 ا 000 دم ار ع .اأأل
 رذدلاف ةغلامدال*اهلاومهفن ريثو موقع زكى اهومرك افموقةعرك مك انااذا ا

 ا. لاعثْنمَو ندى 2 ءاددإ سدلثاو 0 ىعرك اواصأ دقى أرب نأ

 ةنودعملا ىه لبست ةسطقع ركود رك«ضرأو ورعنب واعن هان تعرك هلوقب عت | 9ةةهر ءاط -

 لاه ا رك اهدحاو بنعاةرعش ركْلاو لضم 0 أ

 مهيب مع وج

 اهثورعتومدعب ىاظع كورت د صر بجلد تا
 ه0 - -

52019 

 ( رمنع سءاخ برعلا نا سل - 6

 | لع ذاع ميال اني اور نرسم كج ناسا ل١

 ْ ضر ىرهوذلا ةقر 5 عم دل تيل اذنعن ب فنيه مترو ردا ْ

 ْ لسمو او لاك ها نا تاءنالةديح تناك اذاتاجاة يركن ْ

 || لاق ةنوعمو ةمركم عجيوهءارخلا لاكو نوعمو مركماياع ساي الن ارداننافرحالاركذمال |
 | ءاطسلايدوشصو اذا نامركمع كلا ل-جرالنولوقي و مالكلا ةبتبأن ميتا فما تعور

 | 0 ركب اذ" ىلا قل نازي ز علا ليزنتلا فوردصلا ةعسو ْ

 أ -ىلا قلالق ونيإسم وأ 0 قءاولعت ال ميس رلانجحرلا لنا مسددنإو ناملس نمش قلاقذ هينام ْ

 أ ميرك الودرابالىاهتةلوقر مولى جركل ليقو جركل جردنعنمءاجهنا تدع ركب |
 1 لاقرفا ذه نيم" لا مذلاهبىونتالعف هنعٌسَدْى لكلا عبات مي ركبلا لعجت برعلا ءارغلا لاق ٍ

 ىأنونكمباّك ف ركن ار لالا الوةعساوبرادلاهذهامو رك الونيه-و هاما

 ْ الكس انعر رك الوذاموالةورلا«تةوقر ةمككاورللاونايبلاوىدهلا نمميفامد منن آرق و ْ

 ٠ْ 0 7 الحمم كذتنو ىلاهتوقواريثكى أير 5 اكزرالانْدتعوىلاعتدلو ةوانس اا

 | َنإهلوقو مظعلا ىأ ركل لا شرعلابرنأو 7 11 رك ىذاااذهأ هلوقوةنلاودو

 ١ ذكرتم هاما دلل ذه ناك 0 نمدحاولاةقاطلا ةمركساالءقو |

 ْ ليقر امااماعسلا تداجاذاولاق هل عونه 0 ئفطرءلا كلوش ودرتكلا كلذ نعل

 ٍ 0 !بنعلا أوم-تاللاك هلا مسوهيلعمقلا لص ىلا نءةرير هيلث يدح فو تسرك

 | ىلا عتدقلا نص ندوه قيةللام كلا نأ لعأهتلاواذهريسفتو ىرهزالا لاق ملا لجرلا مْركْلا ْ

 ١ نالجرومركل جرا يف فوصوملا ماقماقي رذصموهوه م'السأوءنمآن م ةص نموهم |

 !!تيلفتَد روعنملا مام ميقأ ارد_تمدنالثويالو عموتالو 000 ةأرماو مركلاجر دورك

 ا لك ىف هريخ نمرثكو عنسلا د_:عدقوطقن مللداملنعلا ةر ع” مرك نودي رب مهو مرك-لابرعلا

 تطيضةمركمضراودلوق |
 حاععلاو لالا ىفءارلا

 مضلابسوماقلا ىفو تلا
 مضلابىه هحراش لاقو

 ا جنفللا و



 اذ هجلاتدإ اود.-ةل هاوق
 ا ل

 يليق اذ لزأ وردا نتن وليل ا حابص اتا !نمتددلا

 باوصلاو ارش س د 2

 هيصعضو < هام

 (مرك)  مملافرح *+ فاكلالصف ا

 . و ع ظ
 مسالا |دهب هيبهست نعل سو هباع هللا ىلص ىنل ا ىبن دوي همق لوس ْ ةنال مسالا ادع هتيفست ء,رعلسو هماعهللا لصينلا مف فطاقلاى دوب همّفلوشالدناولاحا|

 ١ . . 6 ٠ رادو 0 مه 3 5
 ردسوءاضغملاو ةوادعلاهيريشثروي وهيراش لةءري_غيدن او برم ن ءىهنلاركسملاهتمرمصتعد م

 6 : 74 : رت
 مركلا ىعسي ركب ونأ لاف ةرهشل هذه نمةثسا اذ ميقحأ لملا لرلالاقو هم -ريغىفلاملا

 نماهاهلاو قت شاف قالخالا مراكي سهاتو موكلاوءاضسلا ىلعْتت هنمةذختما رنا نالامزك

 نءذوخأم م.ايرها لصأ ى عسا سا ل يح صورا
 مدمر ع روم 51ءمهو ذو

 535 مركلا نم ىنعملاةقةشمر ناو 05 - 0 امءالااذهب وأن هوما لعجومرك- الا

 3س ورش, نأدار ارآىرسلا لاو 2 ًاءاطعلل حان اهيراش نالاح اررخناىب «ءالذكو

 ضرغلا 0 و ادق 01 اتا هللاد_:ءمكمر 6 انإل-وزءهلوقىفام ْ

 اهن ارا يالثأب ردح قتلا انأ لا: :راشالا نكلوامرك ب نعلا ةمعدت نعىمهنلا ة-ةيقح ْ

 سلا لجرلاركلان مىدشملا 000 رلا مرد اما هلو ةوديهقاءاهس |

 3 لقال نساني يوقع بابك ركل جركلانإثيد-حلا فو |
 2 "باننا 00 7 رولدعلاو قالخألا مركو ةمعلاو لاب اول ءلاوذوبنلا ْ

 336 0 1 0 ردا 01 ل ع أعبابجتنبا ْ

 لاكللةعماح ى 1 ا ل 0 قلابات ىأمولا اوما 3 قنا وأ

 لعرب ا ع رلادقل قد وزغو ترد |هنمو هع راد اوواهق-ق كل ا

 قنا فغاطتىتلا ةغايصلا نمع و مركلا ل .قوةضفلاو بهذلانمتدالقلا مركلاو ا :

 |0001 اهتدعق تب ارلاغ ده ةيضئو ورك نمحوصت عا ,ه: لافمورك ةعجو ||

 : زعءاشلالاق ٌولوا|
 -ولز) مود 2011 0111 0 سرحت كح

 ابوك الونيءئار دل 2 همورك ىدزتردلا هيلءارشو

 7 عا
 ريرطىربنادشناو ||

 سو” ودوس سد ةدمدعوسم

 اهديج مركلالعب 00 2 قولا بلان كا مرت

 آهمورك ىداو كاقا ارطأواورط وع تس سرحت خارملاو اوحتط.هاذإ

 بل - و سه

 1 مركلا تيكسلا نبا لاكو برعلاءاسنا مست ةضفنمةدالقو»و ىلا نمبرضمركلاو أ

 ا“ يي سم م

2 



 ورؤوس 7 هدر :

 اياه«تفدي بي ؤذونأ لاك هاك ؟ مركورطملامركو ا

| 

 4.1 (مترك) مملا فرخ «. فاككلا لصف

 .٠ ا 0 6 5 2 . 5 .٠

 1و حن اذا و ني قرح 8

 - دةدددر هو

 د رفوةضفاكرك نيمركب 5 هلال تلا يي
4 0 

 ١ وه 5 6-37 ا

 اللا هنالك ةنطمم 2 ةضفو موركن مغ وعلى هاب رخال افو ا

 هاو و :, 

 قوس بالكل 2 نورك تطوماريَرءت م

0 

 ءءء

 ع 0 "ام مكونه ب 2 الا فساو هج وح مو

 ا امورك ةوهااوألخ معنا اورلا ضعبم هوتخوتلو نانانك رصعام معو مهضعبلاودو ا

 ,ِ هك

 ١ هحرخ ى و ءاوقبهبشأوهومزغ ىلءسانلاو مرك هئاسجداج اذا بامحسلا اراضي لاعاد رم ْ

 ارد ةلاوبللا سار ىلع عضو ال قطط د ما كلاي فيلا ءاحاذا ثاصسلا مركز هولا ْ

 ٍإ نامركون امركو فر هن ةةيدابلا قهنعتلاسو اكليل لئموهوةماركلا هملا لج لاتي و

 د_ةولاقاهرمسك, ءانعلا تعل ءاوأد5 وفاكلا فبدلا, معا نامرَكَو ربنا لاك سراشب عضو م |
 آس ه 5 ٍ 10 هَ

 أ قامركلا ةعاطف لود هك -رارا.سنبرصن لوق ىحلاقن ير ل هففى ردوا ادرمسك ||

 شارت لوقامأفم كسب الافاخد أ عضومة مكس و

 تراعي ض2 و* اص 5 اه هع

 ا 6 3 م عراو

 1 8 ٠.27 8-05 ّئ 95 8. .9 3 2 أ 3

 هيقءاهالامىكر<#هارحاوةر وريضلل' اها فذ هنكماو مالعالا ىفالرمد و ةرمسسل وع تاو لا 1

 هو 37 0 2

 مركلا ف بب ودون لاق بيدههتلا

 ه 7

 مركتلان ك ثدع ل ماشي ءتشعامو 3 ةمد- ل ئمدولانأتنسأو

 .: ةلم م 1 عا مل 5 0 عه دقه 1 5 2 50 9.٠

 هنا "هل هكتتلاو مكحلاو توقان : امبناكز فامقرساذا كلذو ماعلا نالف ضر تمرك ل اشد ىل_.ه0نبا ةماركتلا مركلا ايدارالاو

 0 5 -- .7 ا 5 8 هم 9 3 كلا 97 ا

 : ءانهدلا فةماسملا عطةنمهمركلاو قرولاونبتلا ندي بف صغلاريثك ن وكي ىح باح |مركتالو لاق ٍآ

 || ةقرطملاو كت ىهلدقو دحاو سأراهاةمظعلا ساقلا متركلا (( مترك ىلارسعالانبا نعأ

 لصالاطبض اهلا ىهاشهلوق |
 طةذلوالاراطشلا مكحما ىفو ا ا

 لسان لبو اال نمو | النادل واهي رك, تطال قاد رانا رك عوز مأشيد فد | : : هنمو ةارملا 2 3 :هدلد>ئىو
 ١ صاسشن امضوملاةءز لا هنذابالا نم نا ارعالو هرادللا قو وفضلا هياباهذل للا ْ

 لا مارت ةداركال ع علق رعو هالازككلل تفرط عر ركز تلو نو ل نياك ل

 00 : 4 1 5 2-6 .٠ 0 5 ٠
 سرفةفصقلاقو تالا كرولا ن نرههيقروذد ىذلااهءعطوموةزوح هن اكردتسم لا ا

 كل 0 ّ
 4م 1 اش ىهاين

 درسفلا لابي وذو هلوق
 ىالتببلاةيسنب ىرهزالا
 مهعمىف ىذلاذا بيؤذ

 هك سشارخ ىال



 (مثرك) ميلا فرح م فاكلال هذ 1
5287 

 دشنأو مونرك عدت ردع ةبةرسوةراجلا نمسا مو ,ركلاوأ|

 موركلا فصْقسلاقانو د واكل حراج اليس كمي » 00 يار لك لاق

 رجلك ريما اود همك لاو مثلا ريصقلا لج رلا مودر 241 6 م ( :

 عارسالا هو ةسدركلا نيودوه ل: ولقاثتلا شل مز ؟لاودحاو ت-ىلءادعاذاَحدركو ا

 ةحمركلاىرهزالا عارسسالا ل يقو ل-غيأ ا ركلاو عزفنم ادعدتيشمفمدركمو |

 عاضشلامدركلا بار عالا نبا لتغبلاوراحلالا مدركيألو ةمدركلا نوذ ودعلا ف حجر ازا

 متأنعو م عع اذا موقلا تمد 5 لاقيؤ ترهل! 4 :امدركلمدزك هارولو..ع د-كناوأ|

 لاك ومدركم مهف

 امدركال انوع سانت درب 2. ع مهنم عو رلاذإ ىسياوءزئاذإ

 اا لا لهو نعفأت ادعاذال جلا مدر ونجا مركدأتوعن بتعب وقول

 قا هرم مد مدرك درب لاك الد ا 7 اؤر دولا مدر دكا وأأ

 اًْيَص سحاربعلا مدرك * امدركل مدرك ان ارولو

 مدرك-:ديردنبا ا

 دشنأو عرذنمادع

 «امدرك-:مدركمهارامل 2

 «ديعتمورتك تدمأ|

 رعاشا قريئتاد ناولحب نمسا مدركو ْ

 امدركب ضهلا هلا ضرك دل يي ك 0 ًارانلو

 اى رك تلا دبلخ اه فتالا اريسصقتلا هرركلاى ربا لاق عمت يدق 1 1 »2 ل م ْ
 < مهو هه,

 او مورد نونو اسوم د اهقاص ىرخا هيشنال كلف

 وهور.كحا ىوربو
 : عاطقلا نيا باك ىفنيهجولا

 : هععموتك ها

 ”لمكدلاف ل نمالو

 3 مخ نم ىرسهزلا و

 قددصلاو هواضدًارسك لان

 هسيطم تكا
 .٠

 دشنأو ةفنح ىأ نءاضرأ ب ءيذركلا هونرركلاكدجا ل ىلا ليقول وم نسال روكلا اوأإ

 عك ان اوه 33 هيّسقاَع كن ملدِرباَذ 1
 - ا - 5-7

 مو ة3ء6-

 نزركلاوهليقو مزار كلا عاتاوودقلامذس مي بشلل |تعناكموهملاوتئاونلا است :

 قدز درفلاو <( سودا مزاركلا فرب رحلاقو 1

 و ”هم ه2 3 م

 مزاركلا سودا تارا ذر 5 عاتق فاز 0

 ص
 نب رطكر هواادشناو

 ملا تدع

 مثار كلانس حالسإ ب وقنو 2 الج م وةالعلا نقلا كتروأو

 سوذلاحالصا عوشتو هلوق

 اع ف ىذلاو للا اذك١

 حاصلا : 0 0 نم انيدب أ

 تيوس تع ىفو رهدلا د او نةددشلا مزركلاوسأذلا نر كلاومزركلاوأ|

 هعبتت# هت 5 مك قع عجباذاع < زاركفةدشلاهيدارا 3-0 مزركت اذان ءاءروهدلانا #2 هلوقنوكم نا لمع ذأ

 سايقلا



 4 (عنك) ميا فرح 5 فاكلا ل مو

 0 ب ب ب ب بيسي

 ا ىرهزالا لاق ا 5 رو تيللاويغل ه عدس قار ءالا نبا لاقرا ملا فصن لكاتب ءزركلاو ساما ا

 | لكالاريثكلا ميركل فارعالا نبا امي رس رسم رك ةلال> اللوق برعلا تعمر ْ

 أ هولا عيبتلا وشي ل ب ا و اف اغلا ضرالاةهّتر 3 «(منك)

اردعمن 2100 0-1 لدحر مدا مم 2 - ْ
 1س 0 نمهقتشاةدئاز 

 ْ هيعستمكركلاولاتسرولاهيبشوهو مكر كلان غو يصمم بورش ركل (مكرك) ٍ

 ْ دشلاو نارّمءْزلا نرعلا |
 هو 9 2 رو 6و ٠و تووص ص ع

هروسه سوف درب #2 هع قناموكرملا ىلع ماق
 0 3 ؛ و

 ص رثكلا مزركلا هل هلوق

 0 ١١ىف طبخ اذكه

 ها تيذهتلاو

 هعيفعمو دك مضلاب

 ىف طيضاذمب لا اسغ هلوق
 همت هتك يذلا

 1 وو و . 2 .

 هلل ن*ىلع وعدو و 5 كك ركو َى رع امام

 ا وفتشلاللا ناسك 7 اكوا داعف ثيدحلا فودس رنات والاو ميسر ١

 8 هودالاب طاع ن 5 انا قل 9 ؟لاىلاب لا هدفا لاو .لاط تأ ارفع ||
 ١ و 7 7

 ا ىقسالافذإ مكركلاىاما د نالالا تونلظ هيرب لاقنو .كلاهنأرعاشلامكنو |

 1 02 ا ارفعزلام مك ةواطلابا نومكلاىنامألوةناك اذهو ْ

 اطقفصي ثرعبلا  ةنحو ا دشنأ قوافل قلك ككل 1

 دياوكام يراك يد د "و هد و هةموو و«

 مكركو ثيدح سروهيفاذ »* 0 دك ةيواعم

 ْ باغالا لاهو تار ةعزلا"ام-أ ن 8 ساو فورعمرغص ةورع مكر نا ةزج نا لاو رب نبال ْ

 0 ه < عم مس ودم هل

 مكر وندار نمت ذَا » مهام زب ترصبف

 ىشرث الان ,١لاق 3 0 ل ذاب لير اروع استي

 ا لافو ترعمىسراقو هو سرولاك ئث 0 .قو رفصعلا ل يقو ثار :ةاارلو ركلة دا ْ

 ٠ْ ةكركلاك 6 ؟ذن[>-ثردطا ىو : اركرحسدلا واول ةديزع ملا قرت ا

 لاو ةيسراذلابقررلا نارك مكر ناايبسلا منو ْ

 ره ٠ وىه-و ١

 ”لمكتلا فهناشار وسم هلوق 07 ركوىداغلاهقز الا ا كاره ئيرعا لكس

 ةدعسلىفتد كرو ىرغنالا لات #* هاكر كو ىداغلا لير 23 ببذل فداوشتمالاتيو ا

 قوثاك امئشلا ىلع ا كوهوذامركل جزل رك (نك) كلدلا مسا مكركلا :

 : هيل ودبس ل يك م ملا
 لحرو هلو | ىتل كى ديم اذا ثتهفر وانه عار ماعطاا نعت مزك ارداونلا ا

 هدور وهناك لرمدم :

 ١  5ناسا ل اهيئاعذع 5

 لاقو لا ىداغلا هناحر

 هناسد>ا ند لدن هناحر

 9س ل :- 9 هد 5< :

 هرج“ هم ل ا مْرك اوديدش عباص الا قرمصقو خب ةىالا قرصق مزك-ااونايقدو ناموقوناههزونامزك

ِ 



 (م-ك) مبلافرح *ه فاكلا لصف 5

 تن الوقت عاق جالاو ضلال مدقلاو مقلاودم لاو ئنلاوةنثلاوقالاوشذالا ف ّْ

 ماو ألاف هلا دفلاوُلمَكلامركدقودبلا مك 021 لرلءاوع رالازبامز رك ظيو مَرك أ 1|

 مزكيلاهابقال.أناكو 5 ضم ..؟منالارش لا عدباهب

000 2-95 2 

 مَركْلا ليقو لكلا ن مالا نذالا رقمك نوكيا يقوءزيسق فا الا مزك أ لبرو عم ةممزكم ا

 ايلعلا ةششلا لوخدو ىلا نشل !عمنقذلا جورخمَركلاو نر حان اوهلك فنالارصقا َ

 ليكوافلانكانع طناف تكسوماف مضاذا امركم مز نالفْمرَك لاقيو مزك ًاوهوامزك مك
 , هد

 كام ع .ركر خا ف ّضيفأ :أنإلاقذمّديالجر هللادسب عنب نوع فصوو عز عزا

 اصلا: "ئىشاامزك لاَقيو قاطني ل ةءاق مذ هناك يف مهعم ضذ لف تكس سريشف سانا ماكتنا ]

 هيف مدقج امش مْزَكىرهولا هيف مدقعورسك مزه مكب ىلا مّرَكو ديد اضعهضءاذا امك ١
 0000 --_ 5 8 315 م 8 ع :

 رمعلاو مزكلا نيب مك |سرلاقياهرصقولهدعا طلغ مّركلاو هلك ايل. فام رختساوهرمسكىأ ||

 مزقلاو ءزكلا نمذوعتي ناك هنأ لسو هياعهللا ىلصىبنلا ثيدحفولك ًايقرسسكي كلا نم عزكم |

 هريسك اذاامزك هني كلا تالق مّرك كلوقن منك اسردصملاولك الاةدثكب رتل مركلاف |
 لاقي لذملا مزكلا ليقو هيلعهقمطوةرسسكاذاامزك همزكي +بش ىلا مزكد قو مزكسلا مسءالاو || 2 و 4ك شح 2 127 ا

 ةقدصلا لج رلادب رين مَركلا ىلا عالا نبا كلا هبا اكاهريسصقىأنانبلا مزك ًاوهأ|

 هيلع هللا ىلصهلنا لوسران د. ةفصو ىلع د د-ىفو مهردالو راند لءردقا الق فورعملاو أ ا

 ريغصلا فكلاريغصلا مزكتملاونيائاس !اهوجوىف سا ا مك االوزكلام نكي سم |

 ا
 يوب ةدعاسوقومَدَقلا

 2101 -_و وهو“ 2 وود

 اهمولكهير ةودةنرحوخا 2 مزكمنأنب بلا نيالا

 اهيفف قمل ىتلاقونلا نم ةمر-هلا لبالا ندءو :؟بلاور ردمصلا هرافظ أتاك اىذلامْزكللانؤع
 0 5-7 0 1 ١

 ىهليقو اموزك ةنانىرتشت نملاةدو 70 نردت هء اورج مويا نيت وتالوإو بقول '

 رعاشل الاو طقذه> للا ا

 مزرمصلاموزكملا باشلا م ةادلاو 27 سلا لعمتابركال ا
 معا

 لالوأما رن ملابعلا ىلِءدكَ ل! مدكلا ىلارعالانبا م نامتانامز رع ركوأ|

 : ثلا كسك م-كلاوسدايلا ئدلا نمسلد.ف ىق.:ةسرقدلا يكل |او ,دحاوب كو مسك لاقو |
 / هم

 5 موسكي وأردقلا لماحو « رعاشلا لوقوا مكه مسلي همسك رايزث 2 نيالدركياو لج ٍ

 لاقي



 1 (مظك) ميلا فرخ + فاكلال هذ
 25 تت

 ْ هلا اة ةيشطا ن نديثكل ا! موكللاو رشلابءاحاذا ردتا !لمصتاجل لاه

 وسبل هطسو لح نمو 3 مدا لاو ماتا ةقيلحوأ ْ

- 

2 26 

 مل دناودك ارتدىأموسك اًدعللاتيةيكارتملات كلان هيدا ءاك الا ىمدالا 1

 عمت باطلا لا . الالوبالاو 3 0 مففرطالا«ءاكأ ِ

 1 دميالاق ليفلا بح اص كلذن هموسكي وأو ةريثكة يدنا مسيو وس اةضورموخلاقد 5

 06 ايوا ًارهدلاف ع انا تام ملا فذاك و
 نرعلا م نطد أ راسم ا تمتد رك ى أع هك افتر نم لود وسو ْ و

 2 تي

 ١ عضوم موسكو مع موو ا وبا ارحل ا وكول مقدم 0

 ٍ 0 ةقدكتلا هاف لامالاو قرع الي لاقي ود 02 ريخلايراسحلا موسعا (مسك ) ا

 -- وهوث

 َ كل 2 00 (منك) اهناحنم اي تدعش م ْ

 ع اول ايسثبانتالا عقم ةكلاو هعدجا دك ههشكي هنأ أمدكو ىنايعللا ن ءهقد ْ

 همدكل 21 شكو وق ا 20 نذأو سك الك مدل 1كدسواتَك مذ 0-0 دع عوطقمم شكو ١

 ياللا صقاسنلا ميل الاد اا اوان هيكل مل مسالا“ 'الصااكىه را ْ

 مسك الا هديسنبا بس فاضي أن اهنا كلذ نوكيدقو مقكلا لا 0 الدو ْ

 ةيلسالا نءناك ىذلا هنا يبه نردابج لاب بيكي 007 ِْ

 من أرح او فاو ب 8 2 هلاخو# راهن مالغ

 ا ا ل ا
 هدام هن يدا ؛

 )سورس سم <

 مناسبا قارغأ لأ 35 هيو ممول دن ًامالغ

- 

 مدكوأ ل مصمعاصأا مدعي 5 اهني 5 مهران سعأو

 6 اع ناكل نع 5 'اش ثدح نم عجرا ٌذااعجار مدكو اعجار مق كيك او ع

 26 كرا زك هك نا (مانك ( لعأهشلاوحاكنلا ءدنام ةمداكملاو ْىَدَع

 أ( صقانلا

 ا لاو هنا كار ءالانبا نع باعث ىورودهّتل امس 00 ًاداكارت ب اوئاتلالقك ْ

 0 ا مك ( مدك 0 ف 0 ا اهلا انك لاا الا الا|

 ا ىدعا اورإ /|ضعبدُش 1 انمدك مصكي مصكو مد هنرمشؤأ :ل تل هعفذ ا ْ

 لدالاىف طء.ض اذكه

 عم هادم اقاطاناو

 اذكةءثكلا م-الاوهلوق

 كي رخلاب ولصالا ىف طيض

 هوينتم تك م كس ما ىف طوض ا

 ى طرض مدكي مهكوةلوق

 بان نهوهفىرتاك لصالا
 ءافلا تال

 سوماعلاقىاطاوبرض 5 بارتونأ ىورو اا و دكر هنو لذ سك قو شع لوقت هدم
 ىو هما را



 '(مظك)  مملافرح « فاكلالصف 44

 زب زعلان ززتتلا فو موطكحب اظ.غلاو ميلظك لجروهفهسعح وهدراهظكممظكر همظك ٍ كول كورس 1 0 ا
 ؛ ريع 86 : 1

 لاكو هلعنو زامجال ظيغلانيساحلاىىءيلاقف بلعت هرسنق ظيغلانيمظاكا او

 نءاكورو ظدغلا نومظك نئبدللو مسهصرت دىرح نيدلإ هةفنجحلا تدءاءانعم حاحإلاا أ

 . و 6 سد .,

 ةعرح نمارح أ مظعأناسنالا ا وعرت# ةعرح نمأم لاق هنا موه لع هللا ىلكىبلا :

 قدم كاست فام ىلع تكسمأ اذا مكمل آ ظرغلا تملك لاقي و .لوزع هللا ظغ |

 0 لع ملا وتس لان حاوهعر 2 ظل غلا ماظك اذكو اذكهل فاطم 32 ملا نهد :

 | رول 8 لاطلا دبع ثيدسهنمو هنكم امهم« سسل ىأ عاطتساامم مطظكيلف كدح أ بءاثناذا ا

 وكوت قط باذ يللا 0 فهيسحوهو رول و هيدا ىأ عمي ْإ

 .ه- 9و 1

 ىارلالاقإ رت ل اذا رعبا ملطكو مظاكو هذا ل 10 طكي رععبلا ||

 اليةح نيءرذا قرابألا ىذزم #4 .ةرج نهموظا دعب ذذأف

 اهموظك دعبان تركلبالا تءفدكأ *: ةر 0 ذذأف « هلوقف ىرانالانا|

 غو ظيغىلع ءكاممالا مظكلاف ل-صالاولاك فودملا يل يول ا

 8 انهت :راثاج ةرساهذهناهأنع هقرابالا ىذ نم هلوقو راه مدح رخام راو :

 موك ةقانو رارتجالا نء شكو اه در دا هنرحريعبلا ملكه دس نبا عضوم ما لقسو عضوملا ا

 ننالاعرتجتالاموظك ىل.الا ىرأ لوقت موظك لباو مولطك ماظك تحاك رتبتال مولغأ قونو |

 ىطقاملا ل اوقمظاكعج موظكلا دهاشىرب ْ

 د : رضا | نمد نم # رد نسيم نم ا

 حرف ملظكلاو |
 عملا 00 وتارعالان با نعمقلحي ىأ هماتكب ذ_تاوةةئلانأأ

 ىأرمالاماطكبتذخ أ لاقيديزونأ ىمظكيذخ ًاونالف متت لاقي سّنلا

 وهو رع اانملظك عج هداهماطك أ ايذوبالوةمالاءذه رع لصي هللا لعل ث يدا ىفو مالك 1

 ل وردا ماتين 0 تلال ىدنلا تيم كامو ئلطأ د يقتل حرت

 ش ارخ فأل وقو هاذا ماكي صالاذ ا وهت:عاطت:اوأ|

 مككلاينخؤيداك اماذاضق « رئاصهقلاولااموب دكا ّلكو
 ديكدبكف وذ دولوقينيذلانأىزتال لاقذهب ب ومس كاد عفدد قو 2 طاقم ظكللادارأ

 ل ريزعلا لل يلا فوة ماكي ملاذخ أ دقب حا و لح لج ىفنولوةءال

20 



 لذويلاةبعئما دلوقو ب اك 000000 1

 ظَر "در فه.اعتةاذإ همك 1 م ا ه_لعأا

 ْى هاولاقفز اخعا لأ نمملءلا لهوا ,معىجمدالات ل أسد _بعوأ لاق اظك اهعجوتا 0 ّْ

 ن2 ا - 2 >6 دما 0 ١
 ىتلا ىلا ىلوالا نمءابملا ىو ةاشب نير لكنيبام قرع تاه ام د_ءابب ورك ةق_سانسمرانا

 46 (مظك) مهلافرح * فاكلالصق

 2< ظ ع 59 1 0 0 بو ا

 ماكل 5 5-3 موكا 5

 ه2

 ْ ىأدت 120 ريك :النالفو تكس ا مدح 37 ب ٠ هظرغ ىلعمظكو م ماكدقو 1

 مافتح ّ يدع 5 ايا ةمضاول- ا ميظك

 ا ماعلا كمي تايلا مط بابلاَي 0 ميظك ااوهنال_:مال 0 السنع

 ا ع : 2 0 62 سك 3 . 2 0 ا
 / رتل نعت اك مط كح ُ رطو بابوا ءامىرت نزدناملكو لرب ثلهن دديسو اك سف ْ

 | ةماظكلالبقو نانعلا ط:اوِح ف كوكي اقام هما انكلا وهيدسام داددتلا ودم اظك او
00 

 ْ يرد جاهوردج ةماطكلااو 2 درا م قا سلا هنن قا دق لكلا ٍْ

 ١ يكشف ءداولا نط: ىف ىرع كام خيب وري امتد ىللار ب ةمالكلا ل قواتنا ١

 ١ فو ءاملا اهيف ىر دع ضرالا ن طاب هاذ هَ ماظكلاو ٠ هرب ةيلنكلا ىو تناك انه ا ضرالا ١

 : ةءاطكلا يح ىلع حسسوا نم وتذ موق مالك قأ_.وديلع قل ىصونلا نت يدا

 ْ اهاهأ هيلا بات« امرثب لكى فق سلال ازوءنمكلذاهغناو ندرخآىلءاملا عمتي تح بيذهتتلا ل

 5 5 5 . |: 2 3 5000 هم :

 | هماطكلا ليقوزاخا له أ دنع فورعماذ وفا هان ىلا ىلا اهاضةجرتع مث ضرالا قسو برمألل |

 هس هس و

 ْ لاباا سؤراهؤان ىواسوع اليك توهبدت كمت ارا ذأ ور ني هللا دمعشي دح وة اقسلا ]

 1 قو تاريح قا انعمة ماكاو لقال ١ ىهقد-اونألافو كلاغأ ادق مالا نأ ل_ءاف ِْ

 1 دي اندارثلبقوريثالا الاف لاف موق ةماظك أ هما دولا

 ؤ اك ءاملاه-:هحرذىذلا ىداولا مة ةماظكل اولوبلاجرختةأر 1 نمةماظكلا وةسانكلا |

 0 راد ةرعلا سونقلا فرطنلصوب ريس ةماطظكلاو عطني ث ي ىداول ايل اة ءاطكلاو بان
 0 00 5 ٍ. ١

 ١ ةيسلا قرطبرادب عة برعلا سولارثو لوصو مروة -ةمريسةماظكلاو العلا ة .با فرط |
/ ٠. 

 أ

 / 20 َخ و 2 و وس 2
 نم ايلعلاذذ_ةلإسؤر ىلءىذلا تةعلاةماظكلاو ريسعبلا مطخم نومظكي ليحةماظكلاو

 ( ريشسع سماخ نرءلاناسيأ 6 6:4(

 روذذمزيسةمالظكلاو هلوق
 ىندملافهليقام نيعوهزملا
 ةظفامحما هيأدفاؤمان كلو

 نيوغللا تارابع ىلع
 : نيف هتك



 ىف طرضاذكرظكلاد هلوق
 مؤ اقلا كى ذلا لضالا
 سوار مذلابرظكلا
 رطكلاو ربولا ةةلح مف عقت
 لسا قدس دسك رن 3

 و“ ةويسك ا

 (مك) مملافرح هه فاكلال دف 1

 .٠ 41 . وي - 00 ب 27 ١
 قرب باد نو ورلا عضوموه دقو شن رلا ىلي ام قدموه مه تااوش 3- ةئاتلبق و مهسلا

 جرديىذلا بمعلاةماظكلا ةفيتسو أ لاقو 5 رظكلا.ةماطكلا رح ىلعُدُش 5 رعاشلا

 : عجلان ءدحاولا طاب هفريعاء هالك تدكرتلا ناك امو ف ىأ ىلعاسهط مشي ش *ثورلا تانذأ ىلع |

 ناسا هيرو دي ىذلا راسم منازبماةءاظكو .ةومطكد قوزيعبلا فا ًابتشي ليح ةماظكل اوأ

 عضوم ةفرخمةمطاكو نازبلا ن مود منك قرط ف دارا طر حان يع | ا 0 ىهلدق 2و ا

 سقااؤرمالاق ا 3

 تاامص - 6-20 م 1 ايا 1 ٍ رمدكلانات وهف ه#لعو

 لعاتلاةمطاك اطتكخوأ « دلل برك طاسقأ نهذإ

 مظاو كلا فيسبوأ لفرانعأب * تحض ةنيدملاىرادّتآلاَ قدزرفلا لوقو ْ
-- 

 قع ةرصتلا نم مرعلا د غفنألا كال عما واسوا دارأ :

85 2 

 عو رن بماك ىيندفار 1 0 ,ةريثك كرا يقفون تلح عا

 مده ه2هه4هعءده رع .ه ب

 زود اًةملظاك نكستن أو 35 ادن درس ثان ؟1تنعذ

 | ماعكلا (مك)) اهبعض هوملا فرع ليقو عضوم مءاودو ةماطاعرك ةةثيدحلا ضءنقوأ|

 هجام» هاند ليقو ءافذش ميعكو موعكدوهفامك همعكي ريعبلا مك يعبلا مقىلع ل« ئ

 ملثلا نلت وحال كدتردلا افو مك عجباو دهم ام ماعكل اولك ا |

 95س ُ م ِ 8 ىسا» وم 9

 5 اسو | عماني موه د ءهللا ىدر لع تردخ قو مها: ءاوفأاو مك دقورصم |

 ىلار ءالانبادشنأو ميني الث بالكلا مف ىلع له ع دقو ىربنب الاف 0 ْ

 سو< رو < هه ب ءو ةرمم جاعر

 جانبك اع م 3# 0

 31ه

 انجب اهتوذ نم ا ا 37 ىرقلا يشحن مىلاباك مكدو رخاكاقو

 ةمرلاوذلاك لك العءافك أقول همكوأ|
 ري ©

 موعكمف وانا هطباشعا 0 « ةيصاوٍبْمجن ماج رلاواح 01

 ايلا - لتلك او مالكلان ا را و لثملاىلءاذهوأ|

 ةعاك 1اَنَع ع 0 ىل_صهناثددسملا ىو اهعاك كل ذكواهلم اعود اينكلا

 لعشب .ريعبلا مك ءذخأ لست لاك ىلء د عضو وه. اصل رلاعلي نود ةمعاكملا ةعماكم ماو

 حالا همقَون انومكلاونمتةعا أ ءاكذاو اعكلا وجبه وهيل هقل لع لا
 وررع

 تهكو هنعى-مدقو 00 فلا دول عديم ضار ماعك 0-0

 ءاىولا



 دشنأوههاوذأةيرللا مودك سر تداولا ا

 و و و 2و 8 8 ا

 مو د رككلا يهل »* نشب لما

 ا ههاو 3 ىفرقدر نا 5 سلحدت "اك عرب واظنصاملا كر 2 ه0 :

5 0 

 ْ جذكو نعك ة ًارعاو تن كلاك م لا يئاثلا تكلا م ةكلاو عكا (مك) ع 0 ْ

 | ا.هالكشي هرج راجل موسعكللا و مسعكلا ( معك 0 ك اهتم كلذم انءاذا ا

 ا هنو هلابك و قل مكو هل الكر ةلا(ئاك ا ابراعربذأ را مد ا ٍ

 ! ترانا قوارب اواغ قو رشم لو اعدت نا قولذتري-ةوهود_هبالو ة<الهامالكو |

 نأزوتعنالهنال الان همالك فصوا.اريثالانبا لاقت امل ١١ نات اد اكيذوعأ ا

 1 مهنيا 00 ىف دوك كب يعؤأ ص قن همالكن م'ئش ف نوكب ْ

 ا همالك ى أهلا تاك هناك د دعه ناس ثيدحلا فو هينكستوتاف الا نمهظغحتو هيوم ١

 ريالا كاملا اسم

 || لتحل بقو ةرثكلا ىف ةغلابملا نممزاكانهفددعلار 2000 2 موشن |
 ْ 2 ءانلفلا ثيدحْقورداصملا لعدد ْسَصَتو 200 ديربنأ ْ

 ْ هللاةحابإ ىهليقو تاس انععب رشتوأ فورعج ٌكاسماقىلا ل وق ا ُز

 ا 05 اوهوه سف“ 56 ناكام مالكا ل. ار دل 3 هذولا |

 ا مالك 0 وبيسلاف لها نمر اوهودسة افتكم نكمل املوقلاو

 ا سانلا عاجإل اولا ومالكلا نيب قرشا ىلع ليادلا لدن موالوةالامالك ناك امام ىف نأ ىلع

 1 نكمالز اردتم قض عضو ءاذغّت أك لذو هلالوةتار ةأااولوةيالوهللا ملكت ار ةلااولوةننا ىلع

 ْ ةماناناوصأالا نوكيال ىذلا ءالكللابهسنءكلذارجَُت هفورحن هىثلدد. غوسالو هدفي رخل

 ْ ىلع لديامورخ الا عضوما.,مدحاو لكنوعضيف نوعسوتيدقم مان _سحلاو ألاف ديشم |

 ريثك لوقة قيقا ىفةيكزتملال هباوهمالكلا نأ |
 و #7 سورس سا سومو

 ادودسواعكرتز 3 6 ا 5 اهمذاك تدع وعمي

 ا ندلاطاهدلالذاناو يش اورو ع ءمالةد الا ةءلكلا نأ لسع |

3 0 

 هيلع نوكت ,املق أ باناذهب از بل اعنف ا اوتلات 4 وس وذل ءمأ هدا عمو مالكلا ا
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مالو مانو فطعلا فرحا رك دقماكلا
 ىلءوهامت كاذرغو ماه ذة سالاةزوهو ءادالا 

1 



 مسا مام مكاو

 6 طيضاضب ادب ولوعذملا

 هتك ح اصل 5 ٠ مق ةدأم

 ليم

 فاكلارس 11 يعقب مايدبعاو | ىلع عم نأ نكمام كل رتواعجالا نوكمالاسع

 (مك) مملافرخ ٠ فاكلالدف ع1

 أريثكلاو ليلقلا ىلع مقي شذج مسا مالكلا ىرهوملا ةلك كلذ نمةد-اولكى ععودحاو فرحا

 باباذ_ههيوبنسلاقاذ هلوودوةقّدلثمةلك ع.دبهنالتالك ثالث مرق وكبالم ءاكلاو

 1١ ول اويلوزلزمالا اين ةثالث ةةدارأ هنال مالكا ام ليلو ةبب رعلا نم ماكل امملع

 دقو قرو ورؤو قروود. كو ديكودسبك ل .ةليوةلق ودلك تاغل شالت اهيقعار ذأ ىحوأ
 م دل( هع ا هن 406 هي

 1 ناسنالاريغىفءالاكلا ل 00 هسا

 ولو هبه هم مدمقو هس <

 مسلس عة و ملكن مر طلاو تعدف

 لوقلا رثكراته مالكا ةلقىلا ى رتاللوَقْلا ىلع لو توهانما عاشتالا اَذ- مىفمالكلا ناكو ا

 ماكل ىف وملك لاوهلات١تنؤتورك ا وديزاع ةظذالا ةماكل و هيه ةفلةماكل 3

 لوقو ملكلا عجرم را ممسنال « ةبؤرلاك ماكلا مهقةغلو عمملاو بننسمتلا

 ماكلا تعفن م ةكرمتلا توك نأ زو لصولا ف ةكرشتما ملكلارخ اوى فقولا بابا ذه هبوب
 مالكف سلف كلذ ناك اذاذرخاو"الا تعن نمنوكت نآزو< ود ثْو ذ_ةنيح ماكل نوكتف

 يلع م> نم لوقاماذ اعجب نيرهالا لكلا لكلا ثيل اة يطا واط

 فتا ارطلا مالك يقال 33 هله فرع لا عشا اني

 رجل ارا هءسهذمهاوقن مماع نسحلاو أى ىعملا ىلع فصو ءااذاهغافع جلاب ةفضوف |

 علل خد لعرب مذا اداعاق ع اي عسبضلااهارت 2كم نضدسلا مقردلا وأ

 ىلع لك اواوةنلو ملك اهعجوة بهغةملكلا هوا سنجان» عبضلا تناك اادحاولا طذل ىلعال

 ىلاعثهلوةورمدكو ةريمكك ماكولك تولوا مقل لات ى- نئاامأ و م مجبل فدا ارطا
- 9 7 8 9 5-5 20 - -_ 

 ع . 4 00 هَ ا
 ىلاعت لوقو سأرلاوند لا فىااريشعلا لاما ىه باعث لاق تاءلكب هبرميهاربا ىلتباذاو

0 ِ- 52000 2 5 5 0 2 
 الافانمالبنذلارءاودو مدافارخعا لع اهنلاو تاماكلا ق هءاود الاف تاك هيزْن مدا قلم

 . 4 7 .٠ 6ع 9 .

 ىلع عتةوءاسسلا فورحنمد>اولا فرذا ىلع نمو رو هنمولأ لاق انسشن انا طانر

 لاق لاةياهرم اي ةمطخو اولا كب ةديصق ىلءع هو 2 م تاذفورحع اج نم هع ناومدظنل ا

 اك تارا .اكتو ا هلوطب ةديصتتلا ملك !|ىر يدع ديسصقىىأ 4 هلك ا ل

 ول 2 0

 تيذ-متااىفو كالكي ب ىذلا كوكو هان هللكو لاعفألا تسرع حامالك هاتوامالكستو

 ةءدم <

 تملكدواباذكو اييذكتهتبَد كص ل ةامؤلووا هان هنالك لاش نم و هءاكت ”ىذلا

 ل



 4ع : (ماك) ملا فرح « فاكلأاىلصف

 و ع جما م 15 يه 5 2 ا - 0

 ْ رجال اد_ءبان_ااك تو هتثدا-ادا هةملاكو مالك عضوم ى |ماللا غفباماك- دج امو ةماكب ودل

 1 همام كلا م ءءء 2-1 0 و 2 7

 لكماكن اعطاَقتملا لاك:هدلءسنبا ناهاك ل ةنالو نا اكن اهصأف نمراص: هاناك لاش و

 ْ اهلك ىو مهلا ماكو ىلاعت هلوقىف حي نبدأ لاكو امك لاسقيالو هبحاصام_مئددحاو أ

 ْ ىذلا ك شلاح رخاماك-:ءاجا!ف ةلزتعملا عب اولاع اموانلقام لحال ةدر < ىدوم هللا ماكتءاج ول

 تن وكي ن أزل ءالكلا دكواذا لوةتبرعلاو نمل لاقحالا حب رخوم الكا فدي ناك

 ١ لاف هبةع ىف هيقاردلك [ولعجوىلاعت لوقو كلا حارخالل د رد صلب دنل وةلاواوعلدم وتلا |

 ا نملاربال هارب بقع هب ةاراهلعج هنت الا هلال ع دي-وتلاةكأ دةماكلاب نع حاج ْزلا ْ

 | نت عمتمالع اذاكر مدل ومالك تمالك لجدول جوز عقلا دحوبنمدأو |
 اا

 ا هم تاك الاولاق رس نار ماسلا قط ممالك 1 ا
206 

 رثك هع عاد :ا١لجر م هاوقو هوربلغأ يدع هلو ن-_سحلاو ما لاك ةمالكل !الوفاماكلري ظن الو لاك
 م 7 ا

 يبارعالا ادن كو وي عجباو حرا ماكلاومالكلا ْ

 و هع ىلا ن١ ع هيج , و 5 هس

 همالكتبرذماس ىوكش 2 همازحهلدشاذا وكشد

 1 ءح دمع 5 ع 1 وك 9 . 1 2 0 1

 ا ادافعبرجلا ته ماسلا نوكيدقوح را هةةرقحااواك ماسلا نمد هلم عضوم ىعا ا

 | 1 / 1 6 هراء هظ واهداءد ُ 3 ا

 0-0 ا وق ِْ مولكم 00 انا 00 7 سس ٍْ

 بان د هماكب هلكو حابصملا
 ما ةغلدرمض باد نمو ]5

 دمغارصتقا ةرشألا لعو م ميل 000 35 ياام الوقىلءعف 0 مدح رفا
 0 1 أ

 اذكه-رحا ل كهلكو هلوتو

 ه2 ع .َ يت را سو | "ذل عت ارذلا لاق وسر بتو سور لوقا هاوس, ملكش ومما دلو مالكلا نم ةرامتلا ١ مرو زملا ف 1 2
 رمت ملكت مز روسو مههاك م مخدر ةمتاحونأ لاق م الكسلا ن ندوحوم وكت ديدشت ىلع 1

 ا 02 و 5 <

 ١ مهحاكستو مهم ومر 0 000 راما :ضروالا ن مكب ادم-هل ||

 وسو

 ْندو رؤلا مدن هدو و ىف مدلل ية فرس ةومهحر 2 ىنعملا كذف مهماكت .ددثنا كلك حار 1ع ٍ

 58 و ركلاملكشلاو وج وتو سقءادوسةطقذر ةاكلا موه هج وضد «ءأن_ هطقحا]
 ا 4 ٍ : : 1

 1 هنود 3 0 حراس تلار لعلازاالذا رع

ِ - 

 ْ مهدئ فحدشتزلوميقرتؤنلكأ اايشم متاح سد نما ئدلا موملك ل نولوألا يهذثي دحلا ىف قوأ|

 حيرطجاو هز ياك عج 1100 ا 1كاىفو حرا ماكل ل- و



 (مكز ملا فرح + فاكلاا لصف 1

 | د وق ٌ حصة ج و قس 3 ملا قواع وعوا درةمالعفوام“اهر 5 در ررك:دقو لو عمم ىنع لمعف

 مةملكلااهيلا قل هنالةلكءسمأ» ءادتبا هللا ىععرودن :مونأ لاق 0

 ىردو+لالاقو عيسسملاه_ه-اداوب ل ارمي عملا او داولا ىعمةملكلا ما هس دماعلا وك

 هللافيستالؤلاقباكدي ىم«همالكت عفا كنيذلا دب عفش هنال هللا ةلكمالسلا هيلع ىسيعو

 ل-ءأهللاو .هتعصام ىردأ الودي ردنا لاسباب نيطوأ ةبسلص ةظماَغ ص :رأمالكلاوهللادسأو

 عانت اًمأكلاو هجولاو ندا مليريثكلا م .وداكلاو ليزا ود 0 لوغلا وكلا( مناك (

 امهمزلتللو يدينا ةلو امها نينو تاذهجولارئاودة نسمع يراجو هجولا مسلس

 ىاماذ_ه لل دنزلا هلوق

 سوماقلاو بيدهتلاو لدالا

 ا 0 ا اند سوماقلا قو هتدامو
 يدا ا بعل فراق 1 اوه لمقو مدن لا نمزوياكه يفو مغ جالاريثكر يدتسم م 8 عفا ةموهجا 00 قاعاصالاعس

 ىنلا ةقص ىف دسعوأ لاك رعتلاف ةماكلارذ_ملاو ماو هنمقيضأ هناريغ مهلا ونوه لبقو رهظ!ىدلاوءافااب لف دنزلا

 هللا صال ناك هزكاوهحولاريدّمسم نكمل هنأه انعم لاق حاكما, نكي 78 !لوديلع هللا ىلد 1 9 ٍِع , ّ 0 : 3 ا ناهمداك ناتغلام_ملا

 نبال ةياهنلا فوهدولا بدلا بكا ىفاذلا كن ارعصتلا دو بولا نم هتك ار لاك لسوهملع
 ءاصربلا نبِب دش لاو معلا: 0 0 وكتالولاك معلا دف عمدجولاريدةسمويثالا

 كرا ب 1< ريت" يوطالا 0

 اهمظعو اهلفاغل ماك 1 أر 2 ردو 2 ةاكم لو ةاجاو 2 ةقان ف ال_تأ فص

 يئايحللاو عارك نعام هالك ب ارتلا مم 0 كاومداكلا 0 5 ( ةأسحا 0 اولح روت

 هيكل 2 ًوشلو تك عدلا ىف لتس حب 3-5 كاوم 6 لكلا هسيشيايعلا اىدو

 هيكل ( مسلك ١) ب 0 / نك 01 موداكلا (مدك)

 لاقي كار ءالانا ٍبهذاذا ساكو لجرلا 0ص لرعاي هناك || ىثو ع .قباهذلا

 ةسعرس ىف باعذلاةماكل أ «(مثك ) ا انَق نعالسك ىدامتاذا نال يداك

 مصاكو 500 نييك يول (مداك) ىذدقو لجأ لدم نسل

 م3

 جابر“ دالة بونلا نموا هديسسابا صن هلا مكلا ل -ةاذا

 لنيح ضبا اة هع ىقىرشو ادازوكلذرعغىلع كيال ا ا

 . 1 7 - 2 ١ : ل 9 1 27 صو ا

 ةيطغ !ىفاهاع-اهمكواك اهمكي سنايكلا م ةقينحوأ لاك ودبلاختءاشغ عسبسلا مونيدك هل

 0 0 يد آلا

 :علطلا مكاو ماك ا اطغلا كلذساوأن ٠ ءارضنيحىلا ةيطغألا قد ةانعلا لت اهتكنا

 ىف طيضعاطلل مكاو هلوق

 بدملاومك لاو لمالا

 ]| لافون ص.هتشأأم كك ذااب

 سوماقلاو 0

 رون لكو علطلا مك ةياهئااو

 عمت هيثكر سكلاب
0 
 ظ وقدر ًاوماج اعدم اوءفاعور وتلك م 2 هل مديزامةغيص وع :ذَفلا تاك 4

 مامكحلا



 ها“ (مك)  مملافرح * فاكلال هذ

 ىَلمَغام ماك الابىعلاك ماقالت اذ هلوقىفحاجزلالاتو اسهنم جرم ىتاااسهناغ عرزلاماك أ |

 قدزرفلا!لوةفرء”لافونيد لانايطغيامهمال صلاه اذهن هو سأرلا ى طعنا الا
 همءالو ناعم ”سدو ا

 00 5 ا اهتبعأ كوردي

 خامشلا لاك ماك أ ودك 1 اوما عسجلا ورونلاءاطغو علطلاءاعو
 مج سوم د و. 27 مث م 1

 قالا هما أ أفماو ليي

 3 و 2 ووو 8و

 كر نيعا اهقمرت « 2 رد 1 هلا ا حاترطلا لاقو

 درا دذلاكا يأ ماك الاو ا

5 

 0 الاه ةعٌتحرضناو فيصلان ا اود قابلا ملا

- 
 2و

 المخ ىنصد دسسأ لاق و لدا كو

 و داق و 2-2 ت27 سه د5 لو

 ة را ا ل لحف عراو ؟بصع

 سب «عو

 لاا جرف هيلع قف ْ

 2, #6 ساءور سو موسع ةرع

 اوع حرف 2-2 2 اومك مذا سانل تدهن

 لا وىرينيالاق اهماك ت بح 0 5 ناي تيا كاأا 3 وم ْ

 لبيةمْنا لاا اًضنالدصفلا ١

 همو) ع ود وضم 16 -.ااود 6 كا 07

 ماكل لد اهيلع ودب 53537 تاور نءظن 1

 اهقذو كاش لسة علا مكَلاو ترددت ل اشو نناقش ١ كلو

 ْ قةور نو :
 ٍ قوذعلا ماكو هتموعرب دز ردن من لكاو علطلام 3 يي 2 < اهعجوماكلا 0

 | تئايسدارأ لاقن سلا ناف مامآلا تاذلذعلا وىلاعت هلا لوقام و مك اهدا واهلعل_ءقىتلا |

 ا 00000 هلرا ىقدأنا همس وانيقة فرو اا

 ١ فىنالاوفع_سل ان ماهرا ا او ماك اتاني م نارلا هثلكو |

 ١ ا ل.قاذهن ا لا مام اودوهذ ةلفلاءدتجخأ املك وعذجاو ٍْ

 || ةماكلاورسكلايدكلاوىرحولسا بانل اهيذؤيالئلا هرم قعاملعجح يتلا ةماكتلا عنجد يري

 ْ اذالستلا مكورهظي نأ لد ةنملاو هرذلافالغوهو م عمي هماك اس ىد>ثددلافو ْ

 || سارلا ىطغتامنال روسنا ةمكلا حا فتون لا ومات ةمكلا ةةيطا|

 املس ظاكلا حتا هوك
 مديصت هورتك اع 6 .رذ ةذام ا

 داصلاءاذكل مصفلا كو هلو
 لبقمنبا تدب فو لصالا ىف

 حاصل ا!ىفىذلاو قالا

 ىف اهب ونيسلابسوماقلاو ٠
 00 قاضيأم |مكعلا

 ١ نبا تدب فتوقان دى الا 3

 | ممكملا لي_سفلاك ليقم

 ريك تكا
 .٠



 ملا ساسنلا تب ًارول لب هلوق
 تيلاد_هب مك لا ةراسمع

 لخما فالثلا ند وكت

 ند سداوهب دعوةب دى ندق

 كاران فد ناناانكع

 1 5 6 5 0 0 هلا 4 8
 الداود لاةمااولا ةفاهنعل فة كمكتمةيراج ىارهناهنعهللاىذررعنءىورو |

 ةوسنلقلا ى مو ةمكلانميلصأو اونءاضَمةممكتماودارأرل اراب نير تن اءاعكت الاد :

 ميا «هيولفيكمكتو تيقتنألذاتلات كيلاني لاقل ماقيين ٍ

 لس ةيلعدقل صدقا لوسر باص أ اك تنثكش يدم فوتو ناقة ن مده هكتسدار 1

 هياطاوةنمكي ىلا م ّ وةسلللا نس اهنا لود[ ل لا ىأةمكلا قالا تبت :

 ار غصي لطشالا لا 1 ا

 ل ءالذكو 5 رادهتدعي نم تحرم هاذا 05 0-لا

 9 ا

 مهكملاليسفلال عما اكل * 0 ارد ناعانأ ك كاش لءةطلاق

 6 7 مدا عا همها تع ||

 بلال وت ىلع ةربخالا ههكك كن دودم 0305و ْ

 | وافل قزاسفاةربخالا م ىلا لديأف هترسا اذا د | | عازم 20 ن.اوممكندارأل دق |

 ةهيشالاب ضرالاىف َنسلاراث او ةماعلا أاذا كلو كضرالا تدككئناسملا ٍِ لسع ا ةامتنامكم ملفا هفتمتؤو

 | لا ربفسسم اذهل ايت لكل ةطومكت سرا لبقية هلا[

 رسكلابماكلاو هيذسام كلا و ةبااوةنابغلا كاذكو يكول فن 8 عضوتى | همصم تك للاوممكت
 مومكمزعب هنملونت م ملاذ 52207 علب || ةهيدبسلأ "ئث ةماكلاو ا

 مكرر اذاف ةيارلا م كرراه يارا مولا لاري نامت تيد >-ىو موع ىأ (ُ

 اه-سؤر ىلع ةقلعملا هاا لولا هك مدار منعأاهو 530 راهلو يشك اال رلابئذلق ٍْ

 وهو ماك سين ةمكلذو 0 وخ داهسؤر نماهوءزنينأب مال سهأ اه ا

 لاق بطر اهاطغهلذلامَّكَ ا

 (مك) ٠ مملا فرح * فاكلا لصف -

 59 ع« م

 مله سادص

 ريغ طم تناك هنأ نيون ةمكتلا هلقو ةرزك باه هلا ةكأ اوفو 5

 5 ثوم

 0 هاه - همه هر

 رائي دب ىدامءاهارتشا ىد + اهتتمطالاو اك
 92 2 ا 2-26

 مس اك

 7 5-0-2 5م -

 29 ةس ..ء

 او حرقت لول ة مسي 0 56 هال تر

 اك اى

5 

1 

7 31 

 -و

 العار طومان شا توكل تا |تمكو ضعي الثل هن ك.ىذلا اريعبلا مأك نه

- 
 ©. و و هر < 8/2 للا

 يملا وممكملاو وءملاو . ىدسقني> ةد غلاب للعت

 ودعا الواضغاهرع قبل باطراادنعشال 5 اطعام قوذعلا ا نمو مكاوي وسلا ميلا ظ



 20 (مك) مملاف 0 فاكلال صو

 7 ل و 6 هد

 انام ى ما مك ارعالانبا 000 5 ديللوقهثمو ورا اورشلا

 ١ ا 0 :هلوق >او مك تذاسانلا تذل كولو 4 ءارفلادشل انمار

 يعمل :نم اسلوب را 5 ا هدمه لا عقم 3 ااواهم

 ىطغتلا ةكا 2080 رك ب كامو م لسصالا تنده ولد

 م 1 0 < أ عا ومحل كلاريثك ارا ءاكك لح رواسب 0

 ماكل و تطل اد رد نمر حو اهو الو ولا ردا كلا اومبعللا ةريثك ةظيلغ

 ريثكتلام 7 ضن ال رفا ىف لمت هوددع“ نءلاوسوفو مسامكو# قللا عجل

 كنآكلذو لوطا اودعبلا فى هاننملارثك لا مالكا نعةينغم ىهوريشكااولد ءلةلا بر عدو

 تهد :نلأ ماد امم نوثالث من ورشعمأكلامةر عك لوقنء كلذ كانغأ كلامك تاقاذا

 نود اول ةلظقللاءنهكتنغ مك تق فانتم ريغ الادب كلذ غلب :لدادعأل ابعوتست

 اريخ نوكتوريخوددع نعل فريك بيش لا 0 طا رزلاطلا

 اهدعبام عفار لعفاهعبتنا وتعقرام راهب عناو اهد_عبامتر 0 7 اهب نافر هر نعت

 تةكساف امترصقم امىلا تةضهيدشتلا فاكف لأ نمل صالا ىفاهتا لاقي ولاك َتدَصَنلا

 0 وهفكعمىذلا ىلا اذ_همكتاةددعلا نعلم لاريغمكبت دنع ذاق ملا

 ندذطاو يملا ةركشلا مسالافداكن متدقلأ اذان نماوبدصتو ناتغل ناكومك" ءارسفا!لاقو

 0 .وناذهذ تدر هدقارا ا اردقع رك 0 يكب برعلالوقكلذ نم

 ض1 اواضب ا .الل ناكو عقاد قي راعفلا فاك ان فاو ىملل قنعتلا ناس :و

 لعفلاهيف لع هلعش هعقرتىنان نيو دمك اوقتفةركشلاف عفرتف لعسفلا لمت نأ زاحو

 اود تذ د مةيضسلامو .- هد قارا - 0 لوف هرلعاعقاو ناكنا

 ىراش قتيل ةءاعلا 2 ريحا كل ةعمك

 ريس رة قركتلاو ءاعدعبامو ماهذتسالام 1 ل ناكلاه بص: نذ اضم واضنواعفر

 ان كداب انصاف ماتقنمالا قلقا كاع ام عربا ىفاهاكر تقددعلا

 انلع اه انفذح ااقمك ققركتلا نم ةبصتااطلات ضد نمو امهرد اذكو اذكى دنع

 محرك ل حران ادقمك لاق هناك لعذلا دقت ىونورخ الا لعفلا ل عاف ءف عفر داماو اهتدارإ رِإ

 اذالو ةتريدناو ماهتسالا ناعضومهلو نو تحسحسلا ىلع ”ىنِمممهمد صقان ميامك ىرهوخلا

 ( ريشع سءاخ برعلا ناسل ه6 0

 طرضا ذك لتفاذا كودإوق وق

 ررحو 000

 هع ويتك

 اذك حلاوأ ]ب ىعملاهلوق
 رهاظ طق_سهمقو لصالاب

 1 ىلا ل دال لعلو

 اوممكتذا سانلاتدهش

 لمالا اورتسواوطغىأ

 نمذخُؤيا6 لا تممك

 ويعم هتك مالكلا قرناس



 لالا اذك هسنحي هلوق

 ةطس ىلا اطوسضم
 مولا الادبنم مكحملا

 بة هبتكو ملا

 قاذك ىد عزم ةلوق

 قىذلاوبيذهتلاو لصالا

 لدي ال_صاىلءتءلمكتلا

 ردغمتل اةغيصزتكلى دع

 1 هييصتمو نك

 (موك) 2 ملافرح « فاكلالبهق 3و

 ديرت تقفنأ مهردوك ترخأ اذالوة:وزسقلا ىلع ةدعبام تدصت كدنعالجرهكت مهنةسا

 قير 2ث ليلقتلاف بر ضيقت ريثكشلا ف 3 هنال بري ,ض ة مه دعبام تظةخوريشكت اا

 »2 ةيمكلاوهومكلان مترثك !تاةذ«-ةرصوهرخ[تددث امانا عسا هتلعحناو

 ككل لاه هنعسلعتد هاو راف ىبار ءالانباامهلعتسساو مكوك عا بعمل

 ميهكوماهكوهفةماهك موك موك لح را هك ( ةحارملا هكا اوةحداقلا ةهصملا
 ماس آن مص ع

 ىرجلا ةلم لاق برخاود هنلا نعُو 0 2-5 و
. 

 مم مدل «ءو

 اا للا رس 5 هيد ياصص أ ىراماذ د|

 زك 5

 اذأاهكموفو دنع االول 2 0 ءروةباغأا ن ع* ىطا 1م اهل سرفو

 ليلك ماهك كب -نإل- هج يأ ل ةةمىو ةيرض | نع لاك عطب ميتا

 يعماهك' نااىرهوذام هاي نابل عت دحولا ىو ةغال_بلا نعل ياكم تاس 2 7
 21 نع ه2

 هلوقو 3 امو متلبجو مادقا الا 01 ةةتلاديلو 81 انادرصيمول أ الاعب 2

 و5 <

 1 هرطسلا ىرخت ىرصامرو ب ماتفالاورسشلا رعت نامه ميول ةهاسأ ثيدحىف

 و

 : 2 داكهكلا هكيكة جيت ف ىرخزالا“ ءإ٠ الاوعو,كسلان هيولقداظوذ#ناكنا دلع و

 فاكل |تديزفماهكهلصاولاك مكهك كلذكو بسلا ةهاكؤك ل ثم ار ةماكهكو لاق قه ل

 9 مسرع 1 هد كل

 كذها!لامعلا ال وقثدللادثْنآو ه مكهَك ىدعن ميش برا د را
0 : 

 2_2 هم

 بقالات ددشاامادا 3 روك الو
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 | بكوكلاو مكيكلا بار ءالا نيا هر ّ دق يسوءاهلاب مم 40 الو « دعو ءاورو

 ميا لاعبا تاخد وا ( موك 2 دفا
 سو < 1

 ٠ موكراوشسالا لعاتنآو * تالا 00

 قو مانسلا ق لطعمْوُكْلا وهتلي وط ماسلا ةمظءءاموك ةقانو لبالا نس ار 1

 ىأمانس-لاةمطملا ىهو ءاموك ٌهقان ةقدصلا مدى ىأرل_بوهيلعهلل لك ضنلا نأ ث يدالبا

 اواو تلا فةزم-هلا بلقنيواموك نيتقان هزه قأيف ثيد كاهئمو هتيلاعمان 0 0

 ةمرلاود لاف 3 544-- محو

 0 ه0 4010-0

 اهرون ضرالا قرا تح نول 03 [ةقاود ردلاموك الا قوقل زامو

 امسسسللا حام ش1... لس كال حل 2 سلا و ويستاللا ءات ا سل ال1195 تو >/اال سس تل نحت حال ناجم جين 11 7-7115 سا

 هنمؤو



 3 (موك ) ميلاف رح د4 كلا

 أ ىو أ اوكا لع مالا ودود ماموقّنآثدد 0

 م23

 ةمايقلامون* ىهب ثيد سلا نمو 0 نمار تاو روي اهدار ةفرشملا عضاوملا

 1 قوباش ثوماعطن هنيموكا تأ ا دحمثمو سانلا ٌقوف موك ىلع

 ل ست ع

 ءا ارجاء لاقوة 2 :نمةموك بذنأسو كلنا وجودا ورك مشي دسح

 : لكن معجب ىأ 00 هيفهرايشوىانجاذه ىريغ رعى ظنا ءاشسانو ىرجا

 مسا |حفلاب دو عوكل مس ماصطلان و لد هكا داق راوتر وترا

 ْ نان الا نركتم كلا لمواد يوك اه ورك رضا موكل 2س "لعشلا

 ل - هولا و و 0 - هةموو و 32 3 2

 .5 / | اع ازئاذااموك اهموكي ها 7 0 1 رمت راينا ل وسرفلاو

 ٍ لا ذلا جشلاب موكل و عت الهلا لس ابر ةقدصلا ضف أ ث يدمسا ىفو

 نمرفاح ىذككلذكوداعلاو ل
 سرفللوا وكان رامعلل لاقي ىمدالا راجوأ ل غل
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 لمد سإدقو سايقري غىلءةحوكنمةماكم أ سحاواضي اراها ماك فارعالا نا لاقو ا

 ترال نب سانا لاق امك ماك لاقي نان رّقعلا قمهضعب
 هو وسلا هع 5 5-2 كدت 2 هدع

 ناب ردع اهموكت ةبار 22 دع تدغذدا مكهأ كس ناك

 هام ما

 هيأ رك ل ا موكو هعفرو هعجبءئذلا موكواهعكشي 0

ذا مضلاب ةموكك توك لاقي هيفاهعجب اذا د-حاوبوتىف
 : اهسآرتعفرو بارت نم ةعطق تعجبا

: 5 :5 0 3 

 ةيوكللا لكنا هريغو ماعطلا نم ةريصلا ٌةموُكَلاو ماعطن مةريصكلوق ةلزئعمالكلا ىفوهو

 ناموك م اولمرلاوةراخل ان نمنوكب وثلثوناعارذءاهلا اس |

 مم 1 تح ذئيدسلاىفو ءايوتل الثمف ورعماموكلاو ني ودل | تداهم

 رايد لفسأب عض هر تاك مد وفءامّلعم 0 ةياورقو ماقلع

 تتذستلا ةأرمام.اةموُكو ىلاعتدتلا اهئاصرممم

 عباصالا ف ارسطأ ىلع دوعُملا ماسك الا انه

 2 ل

 فارطأ ىلءاماتكصم

 هيلجر عباصأ
 *( ماللا لصفدلو اريشع سداسلا ءزحلا هيلي و رمشع ساحل زا ت)



 حا“

4 

 سموا

 7 أ 1 و م
 55 5” ني

 هب

 نا 2-لا - ك0 اوسع | أك تبجي اة( ىلا حر

 بيسي بيس يي مما م
, 0 

 يا 8-0 000 كر كن
/ 

 كمر نط ب 2

0 

 و 20 000 :

 ار 3ع جرا رصم وج 0
 ناب 2 هيلي 4 5 ا

 20 1 - تم يا
3 4 

 7 -. محا

 يلا 230100 ءاسع نال / 0رءاارو

4 

07 

 7 كلوي ع 3 اخ ..لةيييكأر# : لانا 14

 3 و 4
 1 هس م 1 17 1 2-1

 اه يرش عرس ا ا دهان خم "اهعذشا ن
 ا : يام ا لا 4

 5 يل

 كلا 01120 ١ اساور موكا بر 0 ب

 ا ]| مم 2 ,
 يلا "برا ى أ دم

 ؟ لامن اهو مرحبا ازا ن١ وو
- 5 2 

 / 1 وس / ب فق ابرز 07 4 رق اع

3 5 0 
: 4 4 3 

 لل ة ةييحافا 3 سراعؤبا ع+ اداب 4 عمو

 .سل 5

 7, . نإ كو
 «ي ذب هيواخاا هل اح 1 1 ١ 6م
 5 - ١ ب / 5 3

 . 2 "ب ١ ا 1 . 5
 - كلا اا ةرسلا يس ؟ اين !١ ٠١ 3: تي 5

 ٠
 ب 1 ل 0 1 "1 ]|

 لاك تاكا اني اير اوعب ىعلا ار علا داو سلاما
 لا "لا 3

 ىلا / . 4 ٍ/ ١ .٠ | ع تر
 همه جار " 08 «موعصي عب 36 4 0 تصصستلا 2 غخئ اسمو 0 ١

44 
5-95 0 

 1 ب 7-0 3 18ج“ : . 1
 4 3” رج « 8 ف 8. و ©
 ده دعت لب فا 3 د ' لس داب 6 00

 كك الا" 8 م .
 . 3 5" جهذو نفك انيك دع .٠

 وو ع اس كي اه را © لف
 . 0 - < | 5 - . ل

 0 و "3 1

 537 | "ليارن :موورتلاب امرأ بكا 1
 هاميأ *ةيراخ ا ا كدض

 مسام علم 5

1 9 

 8-55 3 اا يلع 0

5318 
١ 

 4 1س ه4 نكس



 *( رشعس داس ازا *

 ىأ ةمالعلا ماما برعلا ناسل نم
 رول نان فو رقما نا ند ندا لاه لدتا

 ىسرزحللا ىراصثالا ىرمصملا قيرفالا
 هنكسأو هتدرهللاهدمغت

 نيمآ هلنج ميسو

 نما

 )ىل وال اًهعبطل ا(

 ةنرحل (١ 115 هش



 اراهصامالم_باوهلو-ق
 لحامالا قاذكك امانا
 مالّدساو سوماقلاةرامعو
 ها اماثل,هذئئاارامدأ
 هحصدم نك

 ّ :رايعولاه.سةمال او هلود

 لج رو سوداقلاح رمش
 ىلا بوند مانءكم“ الم

 دشن أوم الماذكومّؤللا

 تبلاموربىلا الانبا

 هعف# وك
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 لصالاىنذلا 2 1 ركلا اوىتعلادضوو 01 0© ال١ 0 ”تاطخحسو ٍ

 وهف ةلاعت لعدم و مى م ولة ىلءامؤل وبما, ل جل ولدقوسفنلاعيمشلا

 لا سأ ا لا الو 7 المو ءاموأو مان موقد

 مالأاك ا نوامارك »* منكن مادوسأمكتعلاذا

 نم

 قامركماكلوق فال ا اماما دن اواو دامحالاو فورع.لبجنيعلا وأو

 م”الأدقلاقي و م للا لا دخل هل الوم“ الما انوتام“ الما هرم ل ا1لاقيو

 ابان ءومذ_ه 0-5 و 0و لاجل ىلا ودان عينا الإل>ح رلا

 وللا ىاهبسن هن“ الو ون اك الحاوامأ؛ : ار 0 الّساو فارعالا

 ىلا ارعالانئادشنأو

 ه« <د 02

 ارو متاكد نمءاروداان طلبو *» 7 الم لكرارألا كنأمور

 6 اللاوم' الما ميلا لسجرل ماو ماكل فأي :ىذل(ماا واشار ذي ىذلا اللاوم' اللاو

 ىلع



 8 (مآال) ملا فرخ « ماللال مف

 912 ه7 - و ع 9و 3 هو 58 2 9 2

 اوعتجااومأتلاو موقلا مءالتدقو قانثالام دللاوم اكل انيحم نر ىذلا لاعقمو ل همم ىلع

 انااا اع ردا مالا لاقيوالهتاواعقجا ذا ناثيشلا ماتو 1 او

 ىشعالالوةهنمو
 ءعدو 8 م د قو

 امأتلا قادم ن-كسيكلملاسانلان نظد
 بوس ع هم 8سو دو

 اهققدق حالا ناف #4 اهومالب عمت ناف

 ىأىماليالدئاتىل موتكمأ !نباثيد-ىفو ىنموالي لقتالو ىقفاوىأ كالي ماعطاذهو

 فير<ةوهوهللصأ الوواولاب مو الب ىو ريوءان ريصةةةزمهلا ففخع دقو ىندعاسي وىتفاول

 اممم ودعطاف مككول# نكمل ردد تيدخ فو علل ملاذا ا

 امال ثلا ملومكستال لصالاوةزمهلا ن :رءةيلقتمهابلادكو ياذككيرثالانبا لاق نولكأت

 اذانيةيرشلا نيب تمع الوزوم هم لصلا م 31 اوم 2 ومالا ةمحلس أهم "الوهم لو
 و

 قع را تشءالو متلمىأأ 0 ىدو امس مدن 351

 مكلاومولان مادهاعام ىنموالي لقنالو ىماليالماعطا ذه مهلوقهتموامأَتلا دقف نت ام انككلا

 بلعتدشل وسان ||نيبقافتالاو ملكا

 9 ساق ماد 4 0-5 هه ه<

 اهيلني دقاقوجوتن ٌر #4 بان ممم اموت تبعد اذا

5 6-9 2 
 فاو مالا ممالو لصلا هانعمو ةمءالملا نمّلعف مّللاو مش اعجب ماسآلا فنكياك زمهلا ياو

 6. ع 0 م ا / 2و كرب
 اذاقنوكمامدو>- اودو ىرخ الار هظ ىلب هنمةدقا | نط ناك اموهواضعب هّضعب عالي ماو شيدو

 رن, سوأ ل اكو بعلو ناغلو هذ نارتهظوأ تاتطن قتلا

 فساشفعأ و4 ماو راه « بكانمّنا 0
 كال 2

 1 ماو يراسل المهسو

 - هو و

 0 0 الد 3# 0

 20 ةمو < 5

 1 المومسلا ار نركيلسوجأودد ىرخالا ل طد

 هعودصت ذدساذا مُهُمُدلا تم“ 35 أوءاودلانحرذسا ُت فَ *الأث للا مكاو ارباذا اما ةلاحرجلا

 افا ءاخ نيرمتل ردا راجت د_ط7قو ما“ ااقدت هدانا عاصلاوّحرطلا تأ الو

 مءالتو قفاوواههن عسجج اذا نيكي سلا نيب مالو م 6 ال لاقي امه م" د لااا كس



 ةدامىهلمدّةن كن”اك هلوق

 سديعم ما هنأاك مخ

 نيانع مالوم . الأ عملاو ههبشو أ ثمىأ:تاثونالْمكنالفو نسما وناثبسنل

 دشنأو ىلر ءالا

 م الأس انلااذهوَنيِدْدَح # دحأ ىلع تال ءاعلا دعت أ

 تجوُردباشنأرعشيدح فو نوهئالنملا قو لاثالا نعمان نه ولا الواوا
 هلكش ى أ لاح لا ماتا مكنت اوءاسنلا نم هم لح رلا كلم 6 لفن هكتقنانن

 فوادجنأو لجو نتعلم نم ضوعءاهلاو هل ذمو هيرو

 رود ىلع نتف ريغاتاو « تامئانلنافريعتناف :

 ةرمشعلاىلا ةثالثلا نب املاجرلا نم ةعاج ا اًضيةَمَللاو اهامش أى تام هلوقودلا ال توغسىأ

 الوقار ولكم ديدشلاعئالاو لوقسمنيدزوذلهلو لاك فيلا
 : :نيئىدعلاك اءالولاو "لمالا - نملجرلا عام

 ملا فنمعلا لكشرب 0 110

 هللاءركح رم دحقو سابقرغ ىءاذهو لفل ثلا ومهبوعردلاةسأ *دللاو

 م العجب وهرولااواك اوةنيكلا ويم لوقياسأ شرعيا هجر

 1 المج واب مس ةدسيبع لا ن 2 0 الئو هدم 0 0 اودم وادا 001

 لاق مايل

 وئاكياه نكد « اماه
 ىلاهدركاذ نع ء ىغتساالمتأ رئال ءاهلا ناكل ربع اظفن لعفاالج تف شل اع

 ةدتعام سيلاذا لج رلا مالم دقو ىارعالا نبا نعاهلك السلا مالا اوكناكلامتفربك ذتتا

 ةركنعلاف دو فييورفْعمو ضب وخلع م

 لا سيال خاب 5 ىف عانقلا فود قدهتنا

 عجبهلاك سا. قرب ىلعرقن ثم مول ىلعاضيأ حمجيو عردلا ىهو ةسم"ال عج م”اللا ىرهولا
 فرصناالثيدملا فو عردملاديدشتلاب مالملاو ةماللا سللجرلام”الئساهررغ ةمّؤا

 جوراناب»سمأف مالسلا هيلع يريم ان هتمأال عضو وقدنكنانم ملسوهيلعدقلا ىل-م بنا
 زمهيلا كرت دقو هئادأ برملا ةمئالو حال سلا لسقو. عدلا زوم هم ةم“اللا ةظيرت يملا

 لاقو همزالتودسملا النا مالدم الى ممامناوةم'ال عرللو مال فبل لاشي و ايقع



 6ه (ثا) ميلا فرخ « ماللالصف
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 قيقا يآنيالاق اهةلح ةدوحو اهماكح الدم الا تسلا عردلاة#م اللا مه_ضعب

 ضدللاةم'اللا لعؤ
 هر هر مل اهم هو يدع

 لس ارمسلا قوفنمضيسلا ى 0 3 ا تالا طقسا قل
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 هك جالسة لع ىنالا لاند

 و مورو

 معللان كل 0 ص٠ 5 1 مالا ندذاك 82

 اهنلخ نمداهيدينيباهورفو علا أ اللا لعق هريغلاكو

 و هدو هم

 ردن يعارذلا لب“ 0 * 0 مدر ”دللا ح ورق ناك

 هعضومقروك ذموهومالسا !نموهلاقف بوةعبامأ اواضنأ اهمع ةمءالملا نمر م'الدساو

 امنادعو اهديدح نادشلا هل ؟عاج ىهةرهلاعو ةنن و أهلانا دفا ةادأ ةءامبةمّوللاو

 نا ا : هس كاز ذل هبل د» امل تصون افلا ةادأةعاسبة مولا ىرهوملا

 نيعاهعجو نأ علا ىهفنادغنلا ىل 1ع ناك اذافضرالاببنرحت لاستلام هاو ءالا

 نسارلا طاطملا 4 ٠ سكملاةمّولا تآةروثلاك 2 كلا ةمْوللا ىريئبا لاق

 لاك لجرم» 1 الو

 اهاضقنسهف ىداح ىب دل * م ال نب ةئراحب سوأ ل

 - هم

 اها: > االوّلاعَتلا ا »* ا طوأ.

 لارا ىف عظام بلا 06 د ا1جالتخا ميلا لاق ىارعالا نبا 09
 مه 5 5 ءءء

 نمدحاوريغتءم«ىرهزالا هد> ماك هرخمأو 0 رد فو ةرْغّشلا ريعبلار دتن» عل

 لاقي بعث لاف بارتونأ لاك ١ جاف نعطاذاهريعب فمر هنالك وقي بارعالا

 نعطاذا رف كلابَسَتلو | ملف ملدقودحاو ىمعابيلأ ورو زا ةيكىف اهم سلافة ع

 تاقداشوماعسأ يتلو مانو الوا راو املا لح ةراخ[تءلود درمضهدس ئ دامو اهيفاهم

 درمان )ن2 ءاشلا نب المولي نخناولاف مهين هدانا رتل نمتلل_بق أ ما

 ماشاو فالا لعمان ليو ا ىلع هتماعلج لا واهفن ىلع اهعانقةأر 5

 ناك اذا ءارغلا لاق تمقائلوقبمهرغو مفلا ىلع تما لوقت مقلافديزوأ ةنرآلا ىلع

 لستلا دارأ ذاف مل تْمَأمانْلا نملا.ةيو ماغالاو وف فن"الا ىلعناكاذاو مائل او هف ملا ىلع

 رعاشلا لاق ممْلأَتْمآَت اق

 لالا َْق طيض للا هلوق

 رداوب ىفىذلا ودو خفاب
 دما طبشو ارعالاّ بأ
 موك همك كيرلا

 اذكهملتح ب خادقو هلوق

 مكحناو حامصلا َْق طرض

 قالطا ىذتقمو اضدأ

 را تعلو املا وو
 سافل ئثماُمَل بعت باءنم
 ماثللا تد شتم ١ وتمانإ و

 «ودعم هسكأ هما



 هيشك هديس نم ١ىألاق هلوق

 هةورصد

 لصآلاق ارك ةموح ةوق
 هلوقوةضوخ مكحا فو

 لصالا فاذكه امز#غ ا
 قو هيف دهاشالو اذدأ

 دهاشلا همضوامدلملا مكسحما
 ممم تك

 ىلا ل يأ مهام ومكر يي دا هنود ا ايها موباوللا فيز )|
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 مود مدع»# ع 9

 مثلم من نمتمأو 35 امورشب اذخأ هاته

 ' ليكلوقدشتإ 1000 وكنا لاق جفلاعاجاجرواملقاذارسسكلا,اهافْثغَّلو

 حرمشملا امد فيزتلا بوس 33 امنورةباذخ أ اهافٌتّمل

 ل ةلئلوقيهريخو مهلا لع تمل لوقت م ةديزولأ ةعبر ى أن برمعل تيبلا ىورب وجخفلاب

 ثاك امماثللا ءارفغلا لاك ماسثالاو وف مهلا ىلعناك اداو ماغالاوهف فنالا فرط ىلءناك اذاف

 رامغلا نمل ادرك هنا لوعكم ثيل >ىفو ةنرالا ىلعتاك امماخنلا اوباَقْدلا نم وسلا ىلع 0 0 9 ا 1 44 :

 . . . . . هد . 2 -

 هللا لسسقرايغلا مهلا اعباوثلا ةدارز ف ةمعر+_هرك ا ةأادشوهو وزغلا ف

 ا لو ماثثلان مقا نسحلاهناوةوحامو فتالا لاو

 لطخالا لوقو اهداج هنأ ىدنعو لاه ماثالا باعث رسفي د اهمانلو هم لاك »

 راغلاو نمسا ع 5 اهقأنأ ان نمفضتلا ىلاَثأ

 مضل أم رح ولبااهلبقاملا لبا مو اهماو مائللاكة اذئاهذهل كا رة اريصهنادارأ امنا

 هاشم ىهوماثللا تد_ئاذ اتقان تقلا واكمل 01 تملا 07 ملا ملا 0

 هو 9 14

 ىلرعالا نبا دشنأو ةراخحلا هتحر كو مولودا

 رضصلا ىدار ا رد تاومباك وصلا كر

 اةلاس لاس و 3 ةراخا كه سما واه 1 اذا فت 0 1 ةرهوك |

 وه هن وسس لاق وفورسعمتيا لا ماد + 3 هّتاصأ اذاريسعبلا فت راخلا

 هقكفدلعنا ع لكس نمثيدخلا يف »و س سرا ملأ ادقو م1 0 | عممباو برعم ىع راق

 معلايدارملاو ماما هسفنملسأ نعلثممالكلا نعئلسملا لاك ةمايقلا مول راننممايلبقاةبأ

 رضحدقو ةالَصلا نحال و مالسالايد هعّتي دحالا جر ىري نك يلع نيعتي و هولعت همزلي ام
 "دع 7 0
 اخ داي هنا رجول الح فايس "اج نكي و ىكصأ ف يك ىولعلوقب هاهتقو

 مايللا عضو. مكاو ةمايلا مور مشل يمالكملا نء موعنواجاةزت هلو سبف موهاونأ

 ناعث دشنأ ةغصلا:ذهاوشت ًاتساوٌكلذاو مهو مهناك ناو ةلتأو

 2 2500 7 0 1ع
 امزح ا لاثتو [اهيف نو سغب »* ةموح مثالا نم ىفادعأ ضاخدقو

 هو



 .و : 2 1 2 3 2 ١#

 ءاحوماغق ىلا قفزادو ةيادلا مف قلخدت ىدعو !لمح ماعلل اواهه>و نم ماعم | عقومةنادلا 0

 مالاو هطابر ضركد_ةوءاج لا داك ءايعالاو شطعلا نمدوهوهوءاح ىأ هما ظّدادقو

 ةيادلا تب لاقي عب اكسم عجللا و ىنءلا ّقُدَصىلا نيد لنا نمن علينا تل نسر

 اذاٌةأرلا تمكتو ماع هلاتب نأهنمن_بح أو عم: لولا مودلمرخ الا فئات

 ىهواماطىد -ُثاكأى كلة شاقل تي 20 ضنا هدشنام مال اوامضيحل تر دع

 م-فىف بلا عضوا يشتمل عت ياسصومدلاجو رخعطوم ندا ىائرتشا هيدش

 ل اورعولأ عفتر ااذمدل ا لاو صرالامالعأن لالا هنعوةىداولا هلو ةيادلا

 #2 2 ا م #* دب زنى دل ءلاق 0 ودمع لاو مذضلابس ءأمط ملا للا

 ضرال اةمعشن 0 اد الاىربْننالاقو ةياطعلا نم مرغصأأ ةمودىل مه لءقو اسرق ف صد

 َْ ولا وهلقو * مجلاوايفبارغلا ىدتوتل 5 ءارعزلا ىلا نبمهدأ لاق ءابرانودو

 لطخالا لوقهنمو بيذهتلا

 دبه نهارشالولاقنرني اس ماخأ مالا ىلع ردو

 نبا لاق * حبو ناس تقرااذا 5 در 6-1 ىعوىداولا سل جال

 رعلا ىف كم ىهو سوطاعلاو لا هبولاخ نبا لاك رباب هيحاوت هوة اهدحاو ىار ءالا

 يلا ا ءللاو 5 اسوطاععلا ملا ٌبحأالو « ةدورادثنأو ايمان قلو

 لقثمو كوع ىللاو مدللا 0 ل و لجبمسا كيمو ةلبهن دا اوهنسرعطَي ا

 لودوأ نال اور تاكل عقدوكينأت وديوهسفةغلمسللا نوكين زود فورعمتاتغل

 ردصملا ىلعم ذولا م + بصنقم ولا اتعيسن ارا 5 5 جاعلا

 لوغلاو لاو هت تكامل ةملاو 0 فارق قرار ل

 و . 5 هوم سهم ه مد ١ .و 2<

 ا اند د الءاودخلا قيم كسار

 هوو سوو

 2 0 5 ملوك د ولسا

 هير 5 م1اولاف ىو 1 للا كيرا وع طر مرعأك دنع امرك نود تل

 كيت اعأ راو اسلم ,مسسا ىلا ارعالا نا 0 معقل هيفراص عدزرلا اآو

 ل و 1 مد هنلج رثيكسلا نبا ىرهزالا تل اهانهمروصتمو أ لاق يوطلاوهوأ

 ةباورهذه لا رذغم هل هلوق

 تلمك.!ىفىذلاو مكسحلا

 سو رعلا ليدل مباذدل

 ما معلاار جل ثم سرىلا

 فاؤملا طخ ىف فلاب ةبسو
 هيتك بيدا فاذكو

 هوو

 "ةلمكتلاف حلات سموهلوق
 فاؤملا طع

 لا ماح ما مان الل دماوعأ|
 هوععت وير ادتص



 (مل) ملافرغ «٠ ماللالمن 1

 ا اا واس كلام ماو ع مب 00 00-

 1 0 كاملا نعزرخالاب م نر نريصت كرز ومكو

 لوك أمل لجبرو تقثف تاهت ىأ دسم تقاعال-ف اهنءهللا ىضرةسشناعلوقر هندي

 عبو ىذلامامللاو لعفلاك لع_فااوهنعاك- ثفاريثك هثم لك اىذلا اوهليقو بلا مرو ىل

 اهلنافرزاحتا هذ هاوقتار علوقفو مهم دال ذكومع الهدا ةعرتك اذا ممل جرو معألا

 ىو

 مجالو مشو مكمل بدلات را ةوارضك وامك ةباو فورا ةوارشك رار

 هاكعحاعد هىذلام -اللاوهمعطب و ًامعللا دنع رثكم ىذلا ماودك ًرثكي ىذلام كلافمب 3

 نبكلاملاقو م معا 2و يش ا تقال وعلا ثم أىمصالا ٠ دك املك ءالاوم

3 
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 اب ءءء

 عن ءىبسيلونب رعلا 1 ار ملتو ىفط نت لطتو

 سابقا اوهورعشلاف فلآ ال عزنا تنتج ئمفألا رخل ا اني رءاهلاهاوأم لعح لاك

 لكنا فصي ئحجاَرلا لو ىف ىمعصالا لاق املاك ا

 5 رش مللااهماعطا فلدكاو : رد لا زعاذا معلا اهمعطت

 ١ اودجأ اذا اوناك نار ءالا نبا لاق و نللا ىلع نمسا هلال نيللا ىعسفنم مفدي

 نكي ملاذا لاو ىجمدالا لاك امرك أ وليا هومعطأو مهراغسأىف ٠ رادو 2 لو

 لك ٌوتئذلادا رأ نافل ومعللا تيبلا ضي هانا اة هلوقامأونللا ن ك6 ,لردهذلا

 ىروثلا نارفسل جر لأسونيمءللا تيباالهنأ ضي ال تو فو اذْحأس انلا مول همف

 لك أنو راكي يذلا مه نيمعللا تيبلا لأ أضم ىلاعت "و كرام هللاناثيدطااذهتأرأ

 لكعاربسلاا تلا سا .!هلوقامأو سانلا موك لك ًانورثكي نيذلا مهنايف سلا فلل

 هش ًاودولاك - يووم لك انورثك نيذلا مه ليقو ا ًاينيذلامه

 ثيدخلاىفو هب على [ هب كمااذاو «* هلوقدمو اانا مول ل ا

 1 مرا نوران اه وذو رقمتلا تو ميج ضعف للا لا امس ا رلا رنا
 مهو م

 فب ىلع لو ملا مم ممول 1مم ةمومح ا عبو محال لذكر يشير ءللا

 4 "اطلاق دلال ل دقو مفي و مذيب وشرعت! هنبإلو ىزايلاٌهَو هئهقو زيه دصلا

 حرطد



 3 (مآ) مملافرح « ماللالصذ

 7 واسه ع وسو هَ 2 ع 5

 لك ايما انوام اك [ريطلا تجلأو وهل ليتالزأن عشص نمد تلعت لة وأأهملا ح رطب

8 5 0 2 2< 6 5 2 

 ىنشعالا لاك مكملك ؟نالمهللا
 2-0 ,عاددو »<

 مط قرزأهعبتير #2 اوصلان اك اند
 ١

 وهف م ىلا مشط كلر خل ا سلس ودا 2 ةغلتفلاو همن مدسالا هو

 مهد ف ءرثكا اودكأو محلا هت فرك لح رلا» كك ٠ ىمدالاو تول !لقتالو ىرهوملا لاق

 لاق مهلا هنع عزنا هموم مظعا م 3 دالا

 هواش دك 8 و <

 هعمباض راو مهل بأ د د ةمدقم اح اانماعو

 ”ووودس هع

 3 0 كر 533

 سه م هدوم و

 ةماك تدلو فانا تلا عامل رم لثمسسلا ىلع مومو محال لجرو

 ةجالتمةصئو مع الا ىلو ام. ناماعرتو سألوه كيك ىهفام فو

- 
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 لاش ومحللا تغلي دقاذاةح م ره زالا اهالعفال وقاعمس ا علمت 0 اومعللا فتذ 000

 ناعولا ريعلاكر مت لاك تمصلارتاربا ذا اتينا تس ؤاعو ىلا تدان تل
 ٌرابسلايفزوجالف اهَمشدعي مسالم ملظعلان ودلك ملا قست ىتلاجاصشلان مالا

 ىمتجالتلا حاملا ثيدح فويثالانبالاق 5 نمواهمون نم ممحالتتو لامعا ايسالتدعب

 حرشلام + قالي ل رعاوتاو ترا نوكتادة ولات, للاى تدخلا

 'لانه ناكذجالا هالاقيامناذمع وأ لاق ءاقت رلاءاسنلانمحالستلاوج قلاع 0
 لاخشتأرما تنل ل برلاتر -عثيدحىفو ةجالتم مصيالو لاق تيد

 ىلا ىهل-قو قالا ةقيسخلا ىهل .قدارُتس 1 نينم كل ةَنالاك ةجال:هتناكحاملا

 صرع لاقي ملل اىعوعردبإةعَب سنافر هكلأو تمرح هاو قراهم

 ا دعه وا ع 3< 5 و

 ةماسأثد د-ىفو لك مو ميكو هذ لجرلام ملسو يسن وعسل هنم كتنكمأذا نالف

 هل لقول ذا رلبا ملا نمنح هنح برك ام ودع ان نمال-بروتس هلا

 ا

 0 نبا هدر وأذن ٌو-ن.ةدعاسلاق 1 للا هج باك ن نء هبرضكأ

 و سهم

 ميل مناك دقن ئالف د هاوشعالت وكلا تا روك

 ىرهوخلاهدر وأو
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 ميك خناك دقنأو رغالو 3 لاو رف دف موش تراك

 ) رسعس داس برعلاناسل ؟ (



 لصالاءاذك لا لاق ذهلوذ
 هلع لدباك الاقفءزعلو

 هأ هال لخءاحو هلوق

 هرمون م

 ىلاق ناكملا. مو هلوق
 قو سكك تر كسلا

 اضرع تلو لعكس وماقلا

 مكن! ىف طمضو رددهدأل

 هسفتم هيما كب رحتلا

 زمل)_ مان ءرالالسا ل
 200 رثلاقفهداشنا باوصىربنءالاق

 7 في وو ه6 20و“ و

 عوبتت ن عر اعومد ضيفي »* امهالك اهيلادالل. اجو

 /سو؛ ىه

 ىربنبادشنأ لاتقلا فودعلا ه#َوَمحا اذا رلا, ل لاتقل فقهور مول ساو

 عمو نك امل لاو دعب 0 ةكسموقلادكصدقو دع ني

 | 0 مكلفا دراما * 0 0 هرفظو رسأ ىذا يللا

 اًماحلا الج 3 ماوأسحلاو راصىت>مّماتق اذام وقل | تي والاتقلا عضوممل-هقو لما ةهظعلا

 0 ل دا ًاواهيفدريغ هيلو الع دع مفبرك فّيشتاذااماحختْسام 8 7

 َرَمَعو ا لاتقلادج حالت اقفديز رقد هب :ةيارلا ذأ هنأ ةَنْوُمموب مالسلا هيلعرات طا

 لمس ثيدحهنمو لاتقل هن نم نعاز هلا ةهفصق هنع هنا ىضر رع ثدي د> هلمو سر

 ىو اضعب مهضعب مزلبو مسمني برا دشن ىأاشعب مصعب محلي ن يح سأبلا دنع اعدل
 عهلباولاتتلا ع ومو برحلا هدم نوعمدعو رخ [ثودحىفو ملا مونموملاثددحلا

 نمو» ل.قو ىدسا نب وذا ةج كلاي اك ةمهطالتخاو سانلا كاش نمذوخأمم الملا

 ىارعالا نبا هسا ناتعلا هستللاو تدان رحلات ايفل بو

 رعاشلالوق ةملكاَدهافى ربنبالاق فو. سلا مهم ار

 رمل عما يفيد د وافد 5 اها ارغب م

 ةماليمهرخفو ةدنتفلا قولة ملا ديدنشلا ل تقلا تاذىرملا ةَمّدلاَو

 ىنىاشلاو فلاب تعب هارت يدزنا]و هود كروز لانعلاو :امهد_>انالوق

 كلذل اه هلي صوهمكحأ < اذارمالا مك فو ةمالا مو ناس انلا تفلت عولجدلا

 ليقو ف ارعالا نبأ ن نءعماف  تاكملانم 1 ناكل اءبشتاخ ملي ناكملابم مو رع نءىرشزالا

 لي شسرال' مر

 ايعانتوماهبم ازرق لو 5 كدر لارق ةتف'اذا

 روشلا ىفامون د لجرللاه هنأ ثد قنا قو برصلا لا جاتخ او ريف فقواذا يدل 2

 ةثلاثلاد نعمك ًور ملا ماين الث مصقلاق ةوقدسأ فانا نيمول دكا: ةوقدح أفا لاك

 تايارنلا لود ل سرا قنأو يرش «ملذ ماه أذا ناكسملابم ل !نماهلعم زير ذاهدنع فقو ىأ
 حمس

 اجل

 0521 ا

 يي با ببي ف با ا



 ١ املك + 2ك فرخ.« عقالالمل

 مدلاوههَقَرلأ ئشلائشلا مالو خللا هءمط وديم ذلدامماعلل او هم'ال مكان هس وام

 رعاشلا لاه, يهتم سلع وتتلايزلاحدلا ملا 0 اروعمأتلاو عتشاا

 اا ب كم :زالا هنمّكياش اسس * ملم لراماذا 0

 دقو حي 5 ميسا كرت 10 داما هلا مضلاركمللا 7 متت

 وتلا كر ير هزالا لاك جتفلا,بسنلا هو بوث هيَ كار ءالانبا همس همن: بوثلا مك

 ملأ د /رحو رات * ىربنبادشنأو بوثلا نمللسالاىّدّسلاو هنكسو ىلعألا

 لاك اولا ثيدحلا ىف و ناسحالا نمهن ل .ااممكىأ َتيدسأ املأ لكلا وبول مسانلا

 ل_.ةفاهمضفو محلا مضففلتخادقريثالا نبا لاقت ب ولا ةمدك ةياوو فز تتسلل ةمدأك

 بوثلاوبسنلا ل قومدحو تفلادبوثلا ل_.قو حتفلاو مضلابوثلا فو مضل ادب سنلا فئه أإإ

 كا وءالؤلا ىف هاما ثيد_لا 0 يملا اس وهن ضان

 لادم نما نبا ندح اولئك اريصب ىتحب دعا ير كل طلاتكاكثاردملا فبسنلا

 لخدفمعباتتل جست :ارطقلا نأى ا ًراكلاددلب راغصلارادرطملا وجا اثيدحىفو ةديدشلا

 ا نط ىمالكلا اذه, مك مالكلاذهلاقي ودل عس .وب الاكل صتا و ضءل قدضعل

 ةيؤرلاف هعساو هعسو أبكر قي زا .رلا | ملسار جتا اقيرطلامكتساو

 سقلاو ضالافو *« اك رطل هام نمو *

 تت وتلانابتص عرفا #3 .اهئاسك ىلع محسولا م 2

 5 يرق لتس لاي :«تئاودعلا نضل رام ثيد_-قو عيا ملتما

 مام ل 500 ومو انج تان 3 عمير طلاو

 بابثلا نم سنجم كما كا راغلا م دا ةفينح ىأن علت ديدش

 لاق قايل ءاكح حشاو عساو مد 7 ط 29 برعلا ناس .رودحأ ةمنكماعللا وأو

 ىرا# ع ماع او ميلا رداودلافبيذهتلا م مي سو :راوهديسنبا

 اهو كلا مسد عطل 1 من قيفاخللا ىهو سو مسا دحاو فشل دولا

 نموا راو سد: ل هت ىأ هلل جرلابو انو «هجو ملك ل برام در

 نير ملام لاو همطاىأ هالودج اللاب ؛ماطنلا مالا اوسع لسكان

 هآو رورحهااقنوكت ةكمملاولاق # هيت هناتيح ريتك 0 9 ؤرلاه ربل كو

 ةرابعلا مضلاب مخلل اوهلوق

 مضلاب مع لاو مغبلا وحاعصلا

 نمد ىلوالاو لا برض
 هسيفت مدينتك



 دهان لس

 (مدا) مملا فرح < ماللالصق ١1؟

 مدلول نا هك 1 هود .2 هعدممو

 0110 ةلباوغ لتر بذعلا قلخبا نوكتالولاف يهمل وهلاج تيلءاودب ىكارعالا نبا
 رو ه 0-

 ار لولا ةبركع تيد >-ىفو وكلا 4لاقيو سانا لك اب وهوهعطقالا يشب

 ب هللاش ورحلاك مم نم

 مهام < سسوع دكة

 مهلا هوب راوَغىذّنم * كر ع ب

 هدوم

 لآ مهوةملهالا يف رعلا لول تناك مممو نعل نم مدس بالا م اذ نم مانو

 (مجن رتل امهوةريلا اولرناوناك م ع ثلوإمروصتموبألاقأ ىمعل !لارمصننب ىدعنبو رع

 ا

 برضمدللا (م-ه) فوحلا عماولابعبلا ملا بيذهتل فو ثينحلا ارا ريعبلا ميلا

 مولريبزلاثيدحىفو هنتي رضاذا لربح تمل هن رضاه هجوما تمدلاشردصةأرملا

 ا 1١ ردم قا قنلف لزقلا لانش تالخقاوك رداقتمأ نيالا كس أ تحرش ند

 ود متلارمخ رضامداه مدنا هردصرملا تمدآ مدس نبا تعفدوْتَب رضى ةدلجتأ ما

 نمضرالا ىف ْمَدئىذدلاٌتوصمدَللاواضيأ» اهريغ برضوا مم تحج رخأ اذا هلا انبُحَب ترض مدللاو

 ليقمنبا لاق ديدشلا سلومو2ورخلا
 و

 رخاء برغلا“ ءارومالغلا مَ د# هروب تك ببحَوداَودللو
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 د الاف نوب شاذاناسنل مَ لودر ليتك تب برضااو ملأ ملا ليقو

 مادنْلا 1 ارطالا مادننالا ودحاو مطللاو مذللاو اذا نمءاسنلامادتلاوب رضا لا 1
"9 5-5-5 -. 

 مدقو معللاريثك لبق مطحن دلم لبر وةحابتلا ف نههوجوو نهرود هنيرض ءاسنلا

 همم صك

 قهلاق | دماج لعد عءىكورو دحاو ىنععمدامدت م دقن الف لاشي وعام امد

 داصمف رختف مدللا عمست عشا ننتشرك ؟الهتلاول اعف باوصريغهنا قارعلا ىلا هس

 اهذخ ف هّذخأتلدمصت ًاشديسك وردا و ارعجب رضفاهر ىلا« داصلا نأ آكلذو

 ١)ه» هود ىو

 مدلأت مداو نبا ىو مذيل ملقا ذل ىن أدار ناودلا قوسأ !نمىضو

 لوةتبرعا اوىجلا ةسنكمل ما ثيلا ىلا طم مأوعدسوم دان لبن عوقومدالا غانم

 ىلا هلع تمدلأو ىزرتهلا عاهل لاقي ولا دلما 1مم عنى م 3| دل(

 مهضعوتئازةروسكم والا يلا جا ىهنذأتسن ملم مأتاجش يد كا ىو تما دي

 مصمم "ع مدس و

 مدلل ىمصالا هَسقَر يلوح مدلمو دل بونو قلما بوذا دللاوةسهملا لاذلااهلوي

 ا

 مدلمو فه #_تءقرئأاعذلت هش ماوامدل بوثلا تمدو را الاوهو عقرملا بايشلا نممدرملاو

 مداو



 لك (مدل) مفرح « ماللالصف
 مومو . مو 5 همهسو

 مقرتساو قل أ ىابوثلا مدلتوهريغو فلا مدل عامرلا] نما دلاو سم عقره أ و

 لاقيوتابارقا اى مرا كيرعتلا,مدللاو مدل ثم ىدعتيالو ىدعتي هعقرىا هيوثُلجرلا مدت
 ا الرا اوقتلصتو حضن ى يارا مدا منال مدلول! تمعمامنا

 هيلا ف سلا كور ترن كاتب نترات
 نادهتتا لورانت اهدا مني اونألاك 00 نأاودار اك راصنالا نأ لسو

 مسنق كموىل عحرت نأ كرهاأو هل أهل نا ىنضفاهوعطاكن والا بح موقلاني رات

 5 لاسأو جيراحن مراح مدهلا مدهلاومدلام دلال لاقو لسو هيلع هللا ىلصونتلا

 ىلإ رعالا نبا تاقموولا مدهلاو ميلا ملا ل اور نغلق ملول لس ممظعل

 ىليةعلادشن او لاق تاظدةفَتلُمنا ىأةرصنا فكُمَدَه حدو كم دلوقت برعلالاق

 ماللاو فال خدت برع ا١ءارفلا لاكو روصنهونأ لاق * مدن متنا اذ ساناسطامد ه

 ةاماارث ا 8 ا لحوزعهللالوةك ةفاضالاماةمناموة* ةمالا ىلع فير ءنألنشللا

 0 ءسذنلا ىمتوهنرماقم فاش نمامأو هلوقكلذكوداوأم جا ىأىوأملا ىه مي اَنافايدلا

 هلىوأملا عشنا كاف اعلا لاك هاو املا ناف عملا ىوأملا ىهةنلا نا ىوهلا

 مكمدىأ مدلا مدلا هلوقءارغلا لوق ىلعفرامضالا اذ هلم ىلءنالدي مسا لكىفاذه كل ذكو لاق

 باطنا ىنعملا ليدقلا مدر يت اوه لاه مدلا مدللة اورفريثالا نبا لاو ىدهي كمده 0

 نانمدهل امدهلا ومدللا مدلل لتهاور ندامأو دا واوث مكس دو ىدف ىدبلطدة ذم 5

 نو رقت رداد وكر بلان رمادا وود عجور مدلل لادا شي + ؟ىلارعالانا

 ىعم ىف لاق ةدربعانأ نأ ىبتتلارثذو مكقرافأالم 2 يت ايا اوقك اذ_هو

 ىأ * ىداومدم ميقا #2 0 ع ومكر مر مال ١ اه

 تاماذا هملع نسيم 0 رلاءاسن ني مال سرور مال و ىضودو ىلصأب

 ىلع هسأ ارت عضو م ى ةرخ ىفوه دو ما لبعد وس ريشة 1 و

 ل هوىوذلا هيرب رح مادممل ومد َز ىهجوب رخأ ًاوءاسسنلا عم مد أثلقوتداسو

 مرا تمعسلوقي نأ نا وصلاف مدلْلاَد مَ ااا ءروالا لوقد_:ءىربنءا لاق اش

 تأ ارقلاق بيدسوتلا فععدة جرت .رثؤفو م 0 رز 1 0 راو مدال عجمدللا تالمدلا

 حام هرطار 0 طع

 ك2 6 لا



 اذك لامةلانه فعل هلوق
 ماللانهئلعل هيأوصو لصالاب

 موزللا ثلعلاومك لا ىف
 سرفلاب هُميعل هلو ةٌؤلاَساذكو

 ىئىيبعم هأ

 اللا مملافرح ه« ماللالضف 1

 عاملا مدلل فاي 9 ناشد

 انالف تدل أو ماقأو هسرلو تيئمدلأوامدلرسكلابناكملايمذآ .( مذل ٠) ىلا مدل لاق
 1 م وملاهيأك قديرد نا مع دا ةسرعو طب تيل مْرالّعَم دلل رواماذأا نالغنب

 هم 4 .٠ -_-

 ةديدحت دش ةكأ يتب ويس ئة تسب رالل لاقيو فوقومىدنءوعوهديسنبا لاك

 شلل مزاللاةّتلاو عام اىل_قو لك رالودعلا هان ا ؟تدعاذا ةمّدح ل سقو

 يكمل ءذلو ىلذ ار عش ىوهو هبل  هسذإو رمثلاو أيما مو موو قراغبال
 ورعوناد-ثنأو « امَدلم بورا قءاقالاَتَت « دثنأو هيدحمل أو هيومان همت اودب

 : قدا درولا ىلال
 الثا اوغلانوملطي م كاع فان « ريشه راب نا سحايأ تمد

 لاق تاو ومد دال-حرو 0

0 
 | 1 ةيتالراسك ناسوىدلا وش مدلل تيل #3* مدام لابزيز عرصق 3#

 رعاشلا لوق ن مهدشن امامأ او هقلع مدا هيمذأ و سراب هئبعل مدلم نذل آو لا :قلاب

 رقشالااعب 20 المذلا 2 ىئأبنانبلا ةئيسزبا معز

 ناسثعملاو صد هكا عملا نركب :دقو ىلا رعالا نيا هيد هثنتسا قاع ا ىلعو قلعلا نوكيد قف

 مهضعبريثالانبالاق ى 0 مقل ماوملا همدأىأ كسار نالغل مل لاقي ونا رتقم

 هيلوعشملا ومّراللءاذلا وممولل -هذلاو ف و رعم م وزال »ع 10 ةمحلالاذلاءاهلوقي

 ملل جرود هلأ و هسا ومازلو ل و أوامر همي وذا مل مو زلم

 ىأكق اعدالول 53 1 ل ردو اًدسىلَهِمَكلا از ااوهقراشي ةءوشلا مر

 امزالاباذ_عىأ اظارتوكف وف عي ذك د قف مالسالاىلا كا نروا رمكب عيددأم

 |1111 نومي لا ةعانلا نعزي تتتلا قناج ولا كلَستقتدسعو لاه اج زل لا مكن
 قئارطمل ديو أذ أول هن ىلا للان مولا هع

 اما زلامهقوتحايقلدقف * ضر ف دَح ماو اماف

 رثاناكمو ُفَُا هيقلناكمف نمايعتا بالو هفاردقث لع اذا قتلا ناهي وأتو

 ىربنبادشنأو هول
 «# ير

 امازالنمنوكيت املأ تح ٌةنبْعَص عالة تزال

 يملا اي برازر للااب7وا0ا17010١01 1| 1 ز 0 ز >0 ز12ز2زةز1زة2ة24201 أذ ذا 0107 ا



 (مدأ) مملا فرح < ماللا لصف

 لك ردن ردا نر اب رك وام المكسب ا وفي وأتوام ارك قو
 مرد صم مالللا غشبما ازالاو مرالردصم مازللاو ب ادسعلا نم مهملات وربغو ردم :وناذ هيف

 ىوومزال عقومهعقوأ حف نمو عز الموت رمعمت راسل كاع امو رتل لس نعت الا

 هيلعماودلاوئنشل منام ةغللا فوهو دب موي هنابرتسفو مازلارك ذةعاسلا طارش ثيدس>
 قلاع كوقو ناسحلا وتوم مازال اودا د_شالان ءدل اعلام ضل دهن ا

 ةما.قل ا مويىلا مه رعاقمهلامز زالباذعلا ناكل هانعم امازاناكل كَ 5 نمت قبسةلك الوأو
 و3

 هتمزالو هبّتمرل ىرهوإا ممرللا موه هرغلاقو الع رذأم اناناكةوقنم تلا لكلا

 ب 0 مزال ماز رالاو

 10“ هرم د يل ا

 59 < 01 5 7 9و 8 1 9 هد < 1 ع هم 4

 فدةالاودمق مهام نوقراشي ال هومز ممن اك مازأ م تلم ىأمهلجرأ ىلع نودعي مولا هيداعلاو

 5# 9و )ومر 2 2 9و 5 0ع مَ

 ماطقل !-؛ممازأن وكت ةيسهةس لوقا قاتلا ناك قانتعالا مارتلال اووزةسأ : نمدوهّملا

 اج رد يني رض ىو ' كارد لا ةياكما نوح .ةهب رض أبر يضال باعث ىحو ةلمرالى أ

 اهقر تاون ستراك اج علل اكسو ذود نا 02 كلا مما ةمزالىأامازل !نوكتتف

 بزالك زالة رشأو كلاراصو نب رآنالاو ”ءلقايصلا عمنوكت :اددد_ثامو :لاهفاممْلت هي

 م

 رم لا نا سد> وهوه شد ا 0 ]او

 تاهو

 مراغعاقتو الغ لاكش دو د“ 4 ا 0 0

 مالكها قبو د ةلالشب ىذه ىربالو فَ

 0 الواد 35 هاك 21 هللا نكثو

 مزالما قيدشلاكودهلاثيحو د يكسو ء[ماجلا تح

 2 نال درضن ىو“ || هد شام و لال فاس 0 :ر روان
9 - 

9 

 عا مم ولالا دئانعلا لب »ع ُدئاعدن أت مقال 1

 ةيوتناو مسلك« 0 (مسا) فرن لل رسرف زالوا زالاو

 وهذاماسلا تمل لاقيوداوبامّلْوأَحرضاالد اموقكتألا مالا ماس الا ليم نبا لاو اهعرض

 د -هو

 0 و اعابا هممت[ ىئاما سلا تحل 1!لاقد 2 و ميلف

 رئت ا يي 7722727222 ج22 آآ38

 لاف توقاىف ريشكا لاه هلوق

 نيد-#ت ىف ريسنك ندمت

 نيهقلاديعبطاخع ةمفنملا
 تيلادماو راسب نلا

 ظفل ميخ غل عمريت 0

 وهاس هدعيداز ورتب ثدحت

 فيد انزيشلا اذه قاد نمو
 ىهنم

 لاطظريغهنأ معي سانلا نم

 دقت هأ لا ىعت



 . ك1 تا و وو الر « نايل

 1 1011011 لالا كسلا تلاسفل 0 (طل) 0 لافرغ ءمالالسخ 5
 ار ىلعانوعمل وكت الذ 2 هنا ارعابأن مسلي ال

 0 الاا بيذسهتلا (منا) دفا هوكسلا مّسّللا فارع الا نبا

 دشنأو بحل او هملع تدعى ايتام أهدعضأ لاقي لدسرلا

5 

 طاح 3 ىَرحأَتحَضأو لئاَتْنَم

 ال يصوم كن راك طال ) مطل 0 ثيالاريغل مذل عم-ألو روصةموأ لاق

 نادين نامطأاواماطاو مالم همالوا + أ ءمطأب اهجلل حو ف !انمكسحلا قوديلا ناد _11نامطملاو هلوق

 2 ى_._(| هلوقو سامقلا ىل_ءءاطلا اعد اودودحا, اللبيب ناردان تمل اامهو * 0 « لاو | رسكي بيذ-علاىف طبض
 ةرملا حاضيا ملا كار الانبا 7 مسطالألا ضرب نوعا نود 2 0 تطءضردان ناهطلملاامدو
 طلاع تراوح تاذولر لا ةحارلا ناطاسه>حولا لعب رم ذلا مطالاو هه“ ه.نكءاطلا مشب هذه

 اذاةدسسعو ل اقو اع هيدخد أد :ىذلا لسخللا نملعفالا مب ءطالا ثيللا اهل“ "فكيت لالا فاذكى ان هلوق

 ءاسلاب سوماسقلا حرششو
 هأ ٌقانم كهغاىف ىذلاو

7 
 ىعدالا نع ميو هف لءاعمسيرلام ىلع سرفلا ملقا نم لاقي ههجو قدح هنرغتااس هو عمص م

 ىذلا ل_لا نمميطألا ليقو يطوف دحألاههجَو قش ا

 باند نموهراضيأ يطل نال اومطأ عسل اود لا 0 ريوس ساس 0 اطذلاو

 0 وقار دكادح للا ةهجوقشدس أ در ”غىذلا, ميطالا لبقو هل لعفالىأ ا

 امهادحاو أ ينيءبيصت - اهاشفأور ررغلا مافعأمير 5 كح :نألا مطل نوكيأل لدقو

 قياوس نم عسا:لاوه بخس لش نم 2 ٍ 0 وامهّدحأوا يدش بو

 عواطدنعلصتي ىذلا لب الا نمريغصلا مب ألا وفدا ا 0 ههجو مطلي هنأكلذو لدخلا

 | ليبهسعلط اذا برعلا تلاع ذهلو اهتم 0 را قوذيالن أ فلخكو بلي قتبو ل. مم عولطد #:ع هم مدن هند دين خأيهبحاصن أك لذو للم

 ميطللا ىرهولا «عولطدنع لص هنالكلذو لبولا ليصفالو لسقلا عاشماو لمالادرب

 هاو همطل مع ةرطقىدنع 0 ىرتأه لاهو ىارلا هذ خل م م٠ علطاذ لبق

 نرغالاقن ع 00 طأ بوكر لا ىلع ىوقاذا ل صفا ميطللا ىلارعالا نبا
 ميكيلاوهمأتوعىذلا ى يلا ءاونأتوعىذلا لا واهل متو اندؤملمصفلا كلذرمسمف

 لكىه دير دنبا لاق ى راق "يب يي مطللاو طلو هونت وع ىذلا

 || اهلافاسلافو انسه ناكود كناوهىذلا مالا نم اش 04 ١

 08كم
 الا



 1 طل ل "ب ما فرح.« ماللا لك

 5 هور د» كه را 20 5 ا
 رعاملا اح قوس لك لءقوهقوس لم قو هل < ربعأ ا ىهل.قوك.لاءاعو ةمطللاو دعس علاطنالا

 5 007 2 2-2 - - ا 5

 / هع .٠ 3 1 15 . - 0 ع
 : هدّسن اهنا ىلارعالا نسا نعسلعُت لك وبا ةرمملاو ةعطل ةرمملا ريغ عاتملاو ب.طاارح ن هلك ودام

 دعس و رع نب بعك نين اداعأ
 ه5 ه1 تاهزضلإ 2-2 ه0 نصح ده ةدمح 6 5

 2 2 70 طالاوةءردسعلا قالت « اهانرخ ريض تكططااذا

 : ةيدصسعلا ىريزنا لاقو رخال وهو دهتتعلا يك ثوكي قون ىلا هنعمل. ١ ةيدصسملا لاك

 | ريعلا يراد 0 انوكيقوس ىلا بون همبطألا وبهذلا لم ىتلا ا َء 20 هه و 0 8 5 هَ

 0 قدلا لمت تا لولا باكرذي روهسعلا وب يطا يقرب ةمطأا تيك |١نبا كسملا لمتىلا

 | ليئاعرو رادغلا يو جرا لسرايا ىو هولا فايس داىذلا ن نولاريثكلاُقذل و

 فحل ازروقلا الن ماطر فقط ةعرلاوكاذ يطير اطعلا قوس

 و --ه) ب 7

 بوهتشو اوك كسملا عاطأ 3 هنعطيراطء تدب "كك

 كسلا ةوطللا فرعاشلا لاق نلْةراخلاقيو كس ةعْطةَللاورعوأ لاق

 ماطللا عا ةاموجش امو 35 الاسر فكرا طع 00

 ٌ يللا موق لمجو لاتردبتي د>-قو * غاطألا مقر رعاك تو عاد“ هلم ىرخ آلاقو

 الو ا انهرامتو هن ودم انفو

 | ا 1 0 لاربع ىشو هل و اوزيل لاعب ا
 لالا ىفاذك حلا هيلع ا

 ىو بيذدسهتلا ةرامعو ْ

 00 م وال جا هلعناكريسعلا ا
 هيا

 بيؤذى لوقو ايناع هلع ركل قدمو
 2 ا 1 5 ا 2 26 2

 حوعواهةوقراخ ارودت 3 را

 200 1 همو هو 9 ٍ 5 0 لا 30 عم 2
 مطاومم-ْءالا مطلملاودب راه_هجووطاتو لاخلا عضوف ىف ةيمطل نهسدشامهلوقو ةردىعاما

 هلوقو هّمخِنأكلا
 هدو دو وو و -و

 ميك اان قلن لعأ غو 2 انتو طس ورورصملا مطلو ال

 نمديعو أسف قوموا ثيل هلع لدعلاهئهو 2 نكلو مطليفانف [طيال لوي

 م «عئابة يللا طسوامب فوك دشن أ وتاعا. مل | نءدو فو رطعلا

 0 كسلابت مطل كر ماا تاع عل 3 باع ا

 ( رشع سداس بنرعلاناسل همكم 5

 ناك ىئلاريسعلا ىهو هلوق

 هما



 0105 5* 2725 ا 0 1
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 املا. ملاففزتل ٠ ماللالسغ ص

 عرَنّسأدلا لالخ نماهل « ةَيمَطلااهبلع ناك

 انآ ةاضرع_طوواولا مدخول اوه اوبك عاف ني دوش بتعمل اوهحئارلا ةلام اامدارأ ا

 ا
 ىلاوَلا ىهتةغبانلا لوقو ةمطألاو ةعطق ىأ كاسم نممطأ طع ألاقي واعقو عاق م عاوةك ةغبالالوقىةمطللاو هلوق

 ريعلاةوطألاوني راطعلا قوس ةوطللاءار ءارفلا افي طا بوكت ىحةيطأ ىعستالو ةريشعملا ةيطللاو بيدهتلاةرامعملا

 ت.«قوسلا ةغباذلا لوقىف

 اهيفىدالا قفادتل ةمطأ

 راقلا نماهلعام نضع ىأ ةءاسنلا ركل هم تابت ثندح فو ل ىفك_لائاطلامأو لاو

 ١ 1 ىلاوغلا ىهفةمرلا ىذلوق
 وده مهمل ها لا

 حاوُمَألاَت طتلاوامطالَتف مطالو بطون .اهيفقوسةيطألاور و 1 بِطا اولا لمد

 هيفعمسأ لاقو ىرعنالاامبدردتا( مل فكلايبرضااوه و نمايى ودون ململلا هلراعتساف

 مواذك دلي لاقي ولاني بام لاق رعالا نبال هالجودحاو فرحرغأي-ك

 الر فات ديتكمو لكت مالا ن عمدت ) معا راتتفوثكم مىاذك نإ

 |0017 لما باتا قرقو بدك الو رشات ام ىأء وب :نع منام الالام :ءالا لمقو

 | ١ ةالسقبلا نعش نشا فو باول اعل ىأ مهلنأم ل.قوددرتالو ثكتالو

 لو هتعام نم باج ىا معتم ركب اأن الاد هوب هذ تناك الادحأ أىلع مالسالا ٌتْضَر ل

 ىفلاق هنأ داعز,نامّةا ثدد_حىفو 0 0 ع .لورظان لو هتوعدام

 ةحارسرت ذدنعالا يقام ذنعقفوالهنأدارأ منا هناال هم يف تسيل 00
2 0 

 ودوم

 ىاركشتي لو خر ملو قم دلو مدعل لو لس لفائش :نعهتلآ لاقي وهتنشمم باعي هلق

 نءلدب ل اذلانابوقعيمعزو ملتكددراسىأْمد اغأرق او تح

 اعرولاف  مظعلا نع هسا ىلا تملي ىرعومملا «( مظعا) مدقتدقوءاتلا

 هتعهزامخا اوهنقمتسالئشل ان ءهرابكتساوهواملو امك 3 8 باقلا لع سلا راك

 امك أ ميكح اه يسلوا لا مقل ادا معا م ا !نقيتسمريغ

 | تاو ذىءيتنسلا موب اوما مكر 2 تاقىلا ارعالانسالافو

 مافي ربعبل فاو نا فال باعأ عكا واهاو رم لاو «وسوالماوك مهن

 تاكمالا ماعلا وقال ةلزاجريعبلا نم ماغاودد سنا سرفنللاورلاو لب الا ءاوذ أدير

 هيلع هللا ىلص ,قا لوسرة فا تنام أورع نبا٠ ُثددحىفو ردا اكتفاء ةيعبلاأو

 هدزوديزلا اوغىل_ءقوه- هماهفنمحرذىذلااهديزو ائاعأ ةيادلا مالا هما بسيسو

 هيغالمل معتسيث يدلل هنمو ديلا لدإ وناسالاه-ةلمام مهلا لو>ام ىشومغالأانىم» 7



 - ءو- و

 4 ل الكل لاق يوسوس نيباهماغل ل يسبو

 خالو ماغلل ود 21 الا نمو بيطلاب مآ اهناكلذوقاد_ْدآلاوفنالاومفلاءىث 9

 مال عشوم الثا ىمديعبلا واقل مالم نوكين اهمشد وناسالا هغامس ىذلا مفلالوحام

 2 هه < 2

 تاقاذا اهم 2أز 3 هنا وامغا علت 0 ١| اهقلو>امتأر ا مغالمىعصالا

 لاقو اهمغلم
 وهم 72ه م5

 موكزمفراشن متسع د هم ل

 5 65د هه” د

 0 1 #4 موقتنام هدتوأ م>دق

 2-0 و )همس هه

 ىربنادشنت واللى تاعجاذا بلوت لو فراشة وفم منت ىأ ممن

 - هه مرن دع هس

 دشنأو بيطلاونا ارفع رار 11 تمغلتدقو 35 همخانوأىداذل يت »* ةيورل

 0 هك 9

 م هاما «غالم ىلءب لا لمجال موهلمو ف بيلا تالا أو 35 عيش نار ةعرلاب علم 2#

 هوو ىهذااك باودر هوح سو اهتالموع سمو امل :بيطلاةأ رمل تمل هلا 9

 - 2 92-2 هو هدو

 فابرالا مالا واعَر اعمل كارلا ا مشارف طخ

 باقثلا مافال ة(منا) لل الاديدشلامْدقتلا تبا همالكدتنا 1 را مدت( مذهل )داحلا
 ”مم5

 ل ان تي اهانتأ ردلا تما ملول قون الا فرطىلع

 مس 2ىدء

 ماغألا ن هلاشءا ارفلا لاف تل لوقت يعرقل ىلع تخل كوشن .ةديزوأماغللاتدثاذا

 لاق ىر_هوجلا ماشلل 1 اوهذ 0 اذاق ملأت مف

 را اوسلو اكمافألا مانا وأم يجعل اذا ىمدالا

 09 و

 اهمال انتل رينعلزدقو 03 ةياع ترد انلةىضي
 - و4 8 -

 5 5 0 2 هع 515 << 26 3

 فئنالا ةينرأامبغلمتو وباشنلاهبش كف 0 محم نروجسملا زوالافو

 هيثفةفتالالا ىسهتنا اذاو لاك امنا تمل ل هىفلوقت متون و لاق هنرامالو

 ءاناهمل 10 اوال همةلديلاةرداب املأ آلاةعرشملا 2( باقئلاوهف هذعبوأ

 - ةهمدعو - ١-2 8 0< 828ءو < و ه < و

 1 اواهمقلفةمشا ىري ختم اأو كينيا هتنَح اذا اًمُقااهَمَعا آةمعلل تسل

 ١ ارت هام 8 اكد تكافل يقل ىريغا نمو -ءلومفاهمعكتب ااذااماقتل اهم

 | 01 ا 2 يي يل

 هما هررحو للءالا



 ةدامؤمدهقتش عينا دلوق

 باوصل اوءاّملاب شدعت ففل

 - : مر ياما 5 -ِ 2 1 هو .

 هناكفهتسع ىذا ب املا فىذلاَقّدلا لعجىأ بايلا ةصاه> هن معمقلا الدر نا ثيدحلا قو

 هكرتتت ا ىأمقلي كريت مقر الكوهفهنعهتلا ىذررعش دد>ىفو مغلل ةمقالاكن علا لعج

 مكن ا فو مق اوبك ةماقلنو ماقتل ومعلوم ماعطلا تقل لاي كاكأب 0

 والا م دل | هاما لاو باكا بحاصاهرك ذيول ىلا للا نمةماقتو مهلا يلع ظ

 تاك ؟لوق:ةرعاهم أدمقللا وماقتلالل ناس 0 هاا اوس ذَا ىنارعللا ن نع

 هدب وا . ىح لك 0 00 لود أو نمش 0

 مَهللاواَودَع تدعو اود عمل . ًادقو ما اقلالا كاذفادعْذا ىشع وهاي اوُدعرعبلاَم مقل ألم مشن نا

 تيمكلاىربنبا دشن اوقيرطلا طسوكي رحاب

 لمعلا ىهتناديلا < رومألا عاج مي راذبعو

 دمالا فصير عاشلا لاقو هطسو وهما نعةربخال قير قلو

 همه 8<

 مير َبرطلا مقلى عالف 3 ديس اومليلح تبا

 قيرطل مو هغت ام مضار ملي فلا, قيرطلا معوق رطلام لاو قردصم بكم -تةلامقالاو

 لوقت هحرشم قب رطلام كآثسللا قيرطلام ري ار مقالاو هقدامقأ همي قب رطلاريغو

 لاير دا لا ةارعشلا + نوددلا تح اص نامت ةمرلاق وب رطل كدلع
 اه د ها سو ص رك 8 -

 داع, نامل سار لك نا 03 اًضَرَح قا آلا فوطنهأرت

 وهو قعصلا نب ورع نيديزبل ل قو ىد_سالا شوهملا ىلالت بلا اذ_ هنا ل يقىرب نبا لاق

 هلو مصل

 داب ل شيعي كرسف #3 ًُ قم تاماعاذا

 ا ل

 9 ع7

 داصلا فنا لاو 0 رش وأ "و ا

 ل2 421

 ياقة ع نينو لاق

 0 ا ميكفب ءانيهىف 00

 مالنا م نْوّشلا مات 3-3 ىحسأرلاما لوررضوسه

 و ياسا 85ج

 مامن 1 تأر 5 10 - * لسلوك مهو

 اسنناكهناريسفتلا ف لمقف هناك ىفىلاعتلثا هلع ىنثأ ىذلا نامةلاماف مهما نام اوهدشن ا

 ناكل يقوا اصالدرناك ل_ءقوةمك-للا نامقلانبتادقلو ىلاعت هنن الوةلامكح ناك لمقو

 اطامخ



 كا علل _مئاقع م مالا
 اج جاو سررت 0 15717 5 ]1[ 1: را ك2: دج فا31103:11317 5215770052101 177 طماط": كت 27-905310 10511 تخ هلاهتا هر مصل 113516

 لك فوهو لع فوراناسا تاس كا ف كور وانعارتاك لسقوار اك ناكل .ةواطاخ

 فدل امرأ امك مكب خلاك ىل لاك اذكوا ذك ناكمىف يم عرتَّتنكى ذلا تللسقف

 اذهنيلج لا قش مرفاشألاطيلغامشيح ناك ليقو ننعبالا_ عمد اودنامألا دارت 1

 تار عر ا رشمتلا نال ل-بوزع هللا دنع كلذ ءرضي سدلو اجلا لوق داك
 مس امل ى ربنبا لاك ل نآنو<و مي خرتلا ريغسمت ىلع ناماريغصتنوكي

 رعاشلا لاهل

 اًنئاو دات ْخأَنبا ناكو 3 هنت ننام

 هم سد

 0 «همكل عئدلاو ردها قزكالاوهل قو ةعو## ل - اا برضلا م ا ((مكل)

 ىمكالادشنأ 4-1

 ل * لحاشتاهغ عرض توص ناك

 ه لدا يب 00 *
 ه 5 249

 ةراخ ارسم. 1 ل ورضملاةصر-ةلاةمكلملاو

 كل

 قنا التان 5 ُةباصعَت درع نا نكن

 27 هه” <ذو تت

 نيفخىفىأ أ نيمكلمن دان فنالفان ءاح لاقيو هقورمس أر م نصالرعيش ادب

 5 ومر مهم5-5

 0 1. .ببيذتلا فورعم ماك لا لبجو شرالا كح رتاج ناكل فرم

 هللا يفرش دك عءام مس 5 وماشي ل بجديد شنل ماكل ىرهومامأشلاةبحانب فورعم

 عسل اوهدصأو هعمباكمئنلا لد دسم ملاودبدش ااريثكلا عدا ملا (0( ىلاعت

 دع 1

 لاق هسا تلا لع "كءاعدلا ىفو هاصأو ةرو دا 0 :ام عجل ه.آ

 رخآشد د>- قو انعم مهللاثي دحلاقو ل عأت دشن براقو كر هدم معجب ىأهديسنبا

9- 00 

 2010 هلا 0007 نموها

 انمتل مهشىأ 20 5010 هع 0 ةبورلاهم همجي هتريشعو تيه ىتلاوم

 اكرادّتام-هلوقو هفورعج سانلا مي وسانلاروما لص ناك انام مل روانرمأْلي دى

 و 3و 0 و

 فرسن ةمقاعحدعدبع نب كدة لاك كتل ضر نادل الن ىا اةمومل



 هدا ا
 هأ ىسح أو ىر_هوالا

 ميت

 طمضةمل اومدصت ىتح هلوق

 ديدشتلاىثد داحالا فة
 ق اهتانكن فشلك
 ريثالا نبا نكل ةداملا هذه
 وهو فيفغتلاءاهطمسض

 ىرهوخلا لاق هل ارق

 هلوتاذكو ملا ضوعءءاهلا

 تبيلازملا ةلهيف كل لاقي
 ةدامداك كلذ ]ع فذ

 يدعم ما مال

 يوسوس دن بسرد ا تاور اسأل جريت

 م67

 0 قرى بلوم دص) ىتحاورفاسنألث يدا فو ةلءدفريوأ هوي نم هرذس ف قل نملكت

 ى نركب اهل ةايكامت نمل فتح رخام ااهيلعهتتاناوضرةمطأ ثيدح

 نسا لل بتوع لاةنالثا نيام ىشليقريت *الا نسا لاه ا ماسن نمةعاج ىف

 7 | 010 تدخ ااموهوهطسو نم ةيهاذلا ةزههلا نمضوءءاهلاىرهوملالاك بولا

 ٌةلداكةب واعمن اوألا ههحو هللا مرك ىلع د>قو ةقذاوملاى هو ةمءالملاو 7 0

 ةياشناهنعهنناىذررعثيدح فو ففخم وهفالنم لج رلاةملامأو لاه ةعاجبىأةاوُعل نم
 هما 7-6

 ل ما مكنت وءاسنلا نمهت-ل مكنم 1 ى رتل سانلااهيألاقف هتلقناخش تحوز وز

 رعاشلا لاك ةوس أى 1همف كللاهقيو نس || ىفهّنرق وهب كرر هش الا لا

 رودتى لعن رص رات 5 كاان نهر متنا

 هلوقو كلذ نفدالّتوهس ىأرودن ىلعن مق هلوقو لاثمأوءابسشأىأتامن فار عال نيالافو

 اذهنمىدنعوهوهديسنء الاه اديدشالك ةفرعنبالاق 5 تالا نواك أنو لجوزع

 0 درعشالان امد أ لعصقرب رتل 0س الاول ءاتسسيو تالا عجل أنك نانلا

 ىل1عاَلاَت اًررنولك أت ىأحاجْرلا لاو اديدث ىءارغلا لاو كدك ؟َتاربلا نولكأتو
 د
 مجباهنم لاقي ةدم ةدمسع :ونأ لاك هيحاص بيصأو بص ىأ 0 ةحاصعلا ىف و هعممجن ولت

 ءارفلا ىور و اعمج اريثك لك يئن يورك أمةريغملا ثيدحىفو هرخآىلعتدنأ ىح

 تالا نولكأت وىلاعت هلوقك اهيدشمللا لع لاق مم قول توئمانل الكت اوأر ةهنا ىرهزرلا نع

 اذاكهملا وبلا تمل لوقت عمملا ءالا ىنةمنالا هج مهتيقومل الكناو دارأ حاج نزلا لاك |

 تةْدِحَّناَملا |ميفترثك ايفام-لهلضأءارغلا لاك ديدشتلابمهممفوملا- الكا اوىرهو لا هّتعج

 نمنمل ”لصنا نوكي نا لسة< وى ردوا لاق اعيجب أني ونت رهنرلا ارق و ةذ> اواهئم

 نمناهل-هأن وكن أل بة< ولوقي نا هءاوصىرب نبالاك تامملا ىد_>ااهتمتقذؤ.

 هه وو لاق يملا تفذخ نمنلاولصأ ىلا ةر 500 ب رمالكلا مدي -لءولاق
 ورام منع

 ىعع تاءئانإ هللا كندي وبس حو ىربنرا لاك ةغللا ف فرعد س ءلذالا عمال لاك

 الا



 22 (ما) مملا فرح » ماللا لصف

 الن د لك تاو كر ض
 وهو لصدالا فاذكم طظفاح |!

 7 4 ١ شل هن ظ1 - ه5 9 . .٠ -- 5-5 و ايد
 0 ةءارسق بساط اغا ا املاههم ىرقوةدن ازامنوكتو ملا فةةعواذاك تاعفالهللا كيش اثردالا قدروو اك

 ٠ 209-92 1 1 8-2 7 35 31 0 هع مآ فدعا

 ليزاتل|فوبوذلا نمراكلا نودام ممللا لبقو بذل هيراقمممالاو ماملالاو ظفاحاملع || :

 .٠ م 3 ع 3 مب 8 8 2و ل -
 امماعل سفن لك ث او ظفاح|مملعالا سفن لك امى ظفاح | ميلعامل سقت لك ناّئرقوتاعذالا

 ا 1-2 525 ءا كلا: 0
 || راغصوهومسمللا نمل-جرلا أو مسمالاالا س>اوفلاو الار ئااك نوبنت < نيذلازي زسعلا

 يملا تونا
 ممصو 2<

 كئالكا دبع 5 اجرت مهللار ذَا

 || ىرينناكاك ب ونذلا نميَراَقملا ممالا شفخالا لاهو ةعقاو ءريغنمةمصعملا يرام موهلاشيو

 ' ىلذهلاةفرط ىأن ب إسمنع بوقعي نعم نعنج-رلا دبع :قدولاه تلطلا فان سل هكا

 لوةيوهوتو رملاواغصلا نيب سي شارخوبأ لاق
 اماه ةودقلا هع .« اننا سماغاذهرخال 1

 ْ كال كلدبعئأو + اجر خفت ىهللار غنت
 . مهلا نا لون لطفى ىرهوملا 7 ذو اهمشااموةرظنلاو ”لشلاو ممل الق هساوأل اق

 نأ احاضو ول وقفلسقتل ١

 ملل فهلا صخرامامتأنأ او + اهدن 0 أ

 ا عيري ل يان غةشح ابل ادبعلا وكي نأالا ممللا الا لمقو

 بح -وبةغللا قماملالاامغنا راهياعرسصب 0 اوةيصعملا , لا دقناسنالاَن توكل «نآممللا نآرختر ديلا

 ا لوقهلوق باوص لول نور ودة زد اك علا ى 5 .ةالو تقولا ف أ كن
 ْ لاقوة يظا ومرغ ىلع نابح *الاءانعمد .معونآ لاق اًماَملالااروتام اماما نالفب تمل ب رعلا ْ

 || لوةيبرعلا ضعي تءمسولاق ةريغصاا بوذلا 06 راقتملالال اوقيممألا الا هلوققءارفلا

 ْ د كلا نكرم 1 لوي رك تعمر لاقل تقر انس ررش نود ريزتقلا م-امعتب 2
 0 د - ّط

 مدلي سلفر انتل ادا نان رع كل مدر ل | ىلكدارك دولاع لعفد ٍ

2 

 1 ذنم اق ناكديزوألاثوة تحال دوام بولا نم 0 مالا ارعالا نا لافو تندوهر

 ا تب ل اممناو لسوءيلعهللا ىلص بنا ثددح فو روش تار ذأ: اير ذمواءوماوأني روش

 عم <

 0 - الا ثدحلا هئمو ل“ هلا: نميري انعمدبعوأ لاف: 1 , وأ طيح لّدقيام عسب رلا

 هرمدنب هد: ثابر رفا ى أ اهيف ربا ى-عي 0 _,هدينا 1 *هناالولفةنملا



 ثددحقىو لمدن براغ ىذلاوهو اذكواذكْل لا هل نمنالف ضرأ ف ديزو أ لاقو

 10 11 لايران سنو ت بثت : ران عاقل ىرفغت اف بدت ملأت نكن اولا

 17 معلا دا ةلاملا ىلا ثيدح فم برذارغم ملا نموه قولة

 و زا مالالوخرتا لا قالزان دان ةدحابنعو 1 قار ةااواعس مز الا دحواينلا

 لما و ابراز ماملالات لا يغءرازد او لزل ماو أوه ديسسنبا هىلزن أدي لادقو

 0-2 ري

 ريسيلاءاقنلامامالا ىربن بالاك نيياحالا ةىأاماملانر وزيتالفلا د وهبلعتملآو هب تملأ

 ااا ناكر تسلا نيو تخ تناك اهنا هل. جثيدحىفو ورع ىأن عةملاهدحاو

 اننا مالانمع ملام ”الا نما لاك راهظلاةراَقكمتالزئأف هنأ سها نمرهاظ ءملدتس اذا

 براك لم مالغوا * يش هزلي : للا كإ:ىفرهاظول هنأف نونملا ن٠ 0 نولع صرطلاةدشو

 ةلماورمآنا تبراقىتلا 1 ار اطال تيم ليوم مل كو مالتحالاو ٌحولبلا

 بلاط بأن بل يةعلوقام ا دلا لزاونورهدلا 00

 هدعب ود هقريغن مزج رلا قفاووةدشلا لاقي ورهدلاودلاسة ف« هما تاناداح نمءذيعأ 8
 هال و

 ءا رانا ايما ةبعدب منو *
4# 

5050 

 اهتنكن ممل ايد »* اهتالودو ار هدلا فورص لع

 9 - مو

 33 اهتارقرنم نسل رسل 3 35

 يف سد هرةلنمراوذملا أل ءا د دشنأو لعلب نوضةذ نرعلا نماموقنا دو ىربنا لاك

 1 و 2 | ابكر هرط كك رس

 كإمدممل. ارب لام ش وتلا وذو م- ”[مل جرو لجرلا كلذكو عتب اشو وأم لدو

 ١ ردك اشا و تسر كنس كار ءأنعء ىدوهرادأ اذاهَللدقو ريددسىلص

 قانا ةلددعملا م ِءللاَو ريك لاةظيلغلاةرادملا ىهو هلام ةقان ل مهشنبا دلما ىعو نيطلا كالذكو

 ا ميتلاوب لام وأم نيطوموأ رد 10

 قدصما نأ: ئبديو هت يدح فو 04 رس للا ةكلسو« نشط زهلكا 0 5

 نما ةردتسْملا ى هلاكاهذخ أ: نا ىأذَدل ةقتفاع رمات اف ٍلاسو هيلع هللا ىلصدتلا ل لوسر

 مولمح دقو لاملارا- هك نلاقزخؤودنا ىو ةنالاهدرام اوريثالا نبا لاق عاب اومضلا ملا

 اي

 ا لكلب ع لك شدو ةغينح فأن عربد 2سم



 ع )مل مااقول * هلم

 وور ءا هوددك 2 0م - 4

 2 ةهم هوو

 ةربد سمى ادإإمو دي لاامذعب 00 || اا د اةموأم ودل !ةهستكو

 م - م. و

 تغلب اذافنذالا ةمدُمز واج حاصلا ىفوةرقولا قوذناك اذارسسكلانسأرلارْسَدَملاوةيل 2

 - - 3 . 00 3-0 2 و هم 25 و 7

 زواجاذال قو ةلوهف بكتملابرعشلا مآادال .ةواهقوذ ليقوةرفولا هملأ اوةج ىهفنييكتملا

 0 ىو ىو و 5 1

 غرفمنبا لاق مالو ما عملاوا ممرثك أل.ةوةجلا نودوه ل يقونذالا مدعم
 3 - 0 2 0 8 2 هر

 تاكل اللا تورو 03 مهنمقنا فأا ةرعت> دش

 5 وس 37 1 3 3 يدل عسل ع 5

 سس ارلارعش ند اعلا ||| ايكو كاكا ص هلئا لوسر نم نتسحا» ألات آرام هدخلا ىو

 كمر نر كلف هيج |ىهن تذازاذاف نيكنل كلا بنال لبيس جلا نوذ

 م #توهلع هللا هللا لوسران دمس سرق هديا واع ا ضب

 نار اس هك مارس ل

 و <و< 5

 نر 3 ةلىذرادلا فتءْشأو
 مس 2م

 دمسو بو و5-9

 لاف وهدم عشو

 0 الار سلا ضاخ ادعي #3 ا

 اة“ ماو تملاو مقتل نشا ملا تلاحلا لقي مورا لاق كلذإو مول تا

 م 8+ وى هد روم وي ومد بس 5و.

 ممللاو نون ان نموطو سموم هب ىأ شوسكو سوا ممل ؛مولملجرونلا نمستاطلا 0

 اتا املك ازكح هوناسن الالي نونملا نم فرط ل يتو ذولا

 ١ ىلوأ اريك

 لول و صاعد التثح ٠ هدنكلتحاومعلل اليم طئاشو

 هقلاىلصىبنلا تن أرمانأة ديرب يدحف 5 0 نالاناءانء لكن الشي لقاذاو أ[
 هيرتعي ريم رقى اسأل م ترس قر طوف هرمثلاعات نيام هملا ت -كشفلسو هيلع |

 هما

 | نما ا اص لاةدوتوملاودوماس ااالاع نك عقب سلطوزو لاا هاف ول

 ليةمنءالاع لملقل ل و ع وه 1

 5 0 ِ هٍِ .٠ ا.

 "م يا

 ا اور !يرزتسملا هر هاانكا لاك از واولاو ديم كاذواذافءوق ىربنال اق

 (رمشع سداس نرعل ا ناسأ -5)



 (مل) - ملافرخ « ماللالصف 1

 ردسو «- عد - 0 م رد ما

 مام مدصو هن تذف 2ك 0

 لاهو عرادبان ءوهلعفاها سلو ةيبصملا نيعلاةماللاو عرفرأ سم ل كالو

 00 0 تدلل ةملاو اوني سلا رهو مدس نلت كلاراغثو كلام ةماللا بلعث

 لس 0 قا اورناك لاك سانعزباثددح ىو ة.ءال وةماه لكن : مهُدمعأ لاقي

 بوقعيو قدس ذوعب ميهاربا مكون تاكو لاق هينباذوعدنا ةباور فو نيد اوسلو

 لب كرت نما اورؤو ةماهو نط. لكنم 6 دعا ت املكلا الوب

 هب لوهسينأتاو ال نماهلصأو ةسامل ةيولوةمال لاه ديس عوب لاك و

 اذه ىلع تنم اذاهنأدا ريزكلا رلخنلا نطو :ريرل هلال ل يقودها لك رش مدل جو و اري

 علا يللا لا وب ملاقللعفلادا اراولو « بصمه داك * ةغيانلا لاف اكمال

 ا 0 ك1 لعلج نكلو علا هّن-1نولوةيالو ناسنالا بصل نعلا ةهوماللا

 ريجايداعتاف كمملاةلاماقناطيشلا نمةلوكلملا نم ه1 ناك مدن مال لاك دوعسم نبأ ثب دح فو
 7 و 0 9 00

 سفن ثدبذكو قل انبي ذكتورشاايدا تاق ناطيشلا ةملامأو سفنلاب بدمطتو قحلا.قيدصتو

 0000 0 لاتسألا رمتلاتناطيشلا ا نرمذوعتي را لولا حت للا اما دا وقو

 لي مناك اًهمنمبرقلاو هيناطيشلا وأْكالاماملادارأ ريثالان بالاك بلقلا عت

 007 لاو ةروزرلاو ةرطانك ممللا وناادمشلا نموهفرشلا تارطخن ءناكامو كلما نموهفريخلا

 رن سوأ لاك

 ارتاهّرضامنمارته عجارب « ةجادعا متل اماذاّناكو
7 2 0 20 

 ٌةلناطيشلل اوقف ل.قورازىأ ملا نم علاوات ةيعادقأس ا مسارضامل عجة رهاد نعي
 وه ىنج نبا لاقو عضوم ل قول .جلد لا ىلعمل أو [ليووندىأ كاملا كلذكووند ىأ
 نوكيناالامهللااذ_مبىءامىردالوءد.سنبا لاكن دلاله أت اَقيمحاستلا ىفو ٌتاقءم

 هلع عضوم ميلان مارح الل ن ملا ل_هأ تاةيموه بيذتلا جحا هن نما.سانه تاق

 امنااهد_أبرعلا مالك ناعماهلفةئونمريغبلاًةدَد ثمففالاآدل مالمو بينا

 | اوسفوكي لسع تدبحأو ءافوأواوبةفوطعمتناكوأاهيئدتب اذا نيحلا نععنوكت

 مابا لاقي دمءامدرواملو لجوزعهتلالوقك واجي حىأ مهانتات موقلا اجا كلوتك

 هةعم



 0 (مأ) مملا فرح *« ماللا لصف

 هر 'لاتقا مولا دعتسا لاقشفاهيلعباواا مدقي دقو نيح 00 عمى ا لاك لاذع

 ا 07 0

 اوتوداكل لك ور هنالاد ةءزاحلا ]يم وكتاوميباوس وسد نا نا

 لد رك هدعا ىهو تاعفآلا نعم تاعفانأل: !ًاسئالو5ىفآلا ىععنوكتوهوقوذي )ىأباذع

 هن أرق نوف تفاح اهيلعاتل سد ٌّس نال--و زءهلوةك دخت كالا عع

 اهدتم نو 0 1011 ناوى وك هانم ديالا كرنع

 اماييلا تمد مناكفآلا نعم ف تعضو اذان ءارغلا لاقو اند عيجالا ُُئ امىعملاو مداع

 ندماج رخواد>اوافرحاع.جا راصفالابل | ووذئاد_2ن ركح# ىتباانا ىنءءاعيجاراصف

 نمالوا د نموت جرفنا:«+الوول ىهامغاالول مهلوق كلذ لثمو لاق نلشيذكو دش كاد

 روصنمولأ لاكديدشتلا هو فرعأاللوةب قاسكلا ناكولاه افرحاترمسفاتعجس ا ذادخلا

 بدكألاّلع نالجر زعشالوقاد_<نوكت ىلا نإ حالا ركتاننا لعد دامو
 م م2

 درا بتكان هك ناهتاد ءةءارقىفىهوءارغلا لاقو راصمألا»ا ارقةءارق ةىهو لدرلا

 ءدلعاطقنا وكت دقو ودم ئذلاراظتنا نوكت لل ا و دحاوى-ءملاولاق

 ناكنذو 2 نو كلالاك تةناءاككلوةك اذ_هوزوم:مونأ لاق ىذمدق

 هللال وة: ناكمىفالا نعد روكمو ناكم ىف عقوتم ءوفلاراطتن انوكن وناكمىاتقونوكتو

 ةددشمو ةغفذ# تدق هنافممفومااملالك ّناولبو زءهلوقامأوانعتقالا ىنعجانعَتقاَن
 ةدئازاموث امال ىفماللاو مهلا اعأش رمت. فوملالك ناو علا لماما ايف

 «؟ه - -

 .اهءاامل_ء-حرخ الوقف مفكاانانهها ل ىفءارسفلالاقو لولا الو ىنءملا 00 1

 م م ست سس © - و 8 ل :

 ىعملام كلب اط ٍ ند ىعع نوكت نأءاسنلا نموكل باطاماو عك اف ىلا« هلوق فزاج اكس نال

 نب وام نيباسوف ني ىلءتلخدرالا مناف م مثيفويل هل اوةىفىتلا ماللاامأو مت_فويلا-1الك ناو

 00 ىو و بت عمم «- همر 5<

 نأ. 00 هلوقءل مو ه_:مريخ هريغأ ن مىدنعو نيهذمأ ن نماد_هلوق: اهتلص

 5 ”همل ع

 معر ر هنأو ءا ارذلاامأوال !ىععاهلع- حاج زلاناف م مقومات هلوق نما دنت نمام أو نيطببأ

 تعرف طسرلا ضو نها ذحا ادد تاممت ذلك تءة-+افاممنونلاتيلقمئام نأ هايقمك ا

 نيفرح 00 وجال نمئالاشي ' 0 ودا اذه تارا

 5 000 اهلل ابار نيرو تفرط الاعب

 109709027011101 119171 17011 1 تك را 155 ماا 15ه نت ب اق

 هيما



 26. 1 /ثىدومكشإوف نع رطل
3 

 دو
3 

 6 1 الأ دسم *» ماللا ل دؤ 4

 هيَ نمو :دسنبا امهعضومىفناتروك ا واقع

 نال الزاباوبردملا ىت الا ظفاب الا هد هب عشا ؛لناو ىضمدقامدب ل :هابوروموأ

 ل ل هّالأك عمسلو لهي ل كلوةك هم همز ًّ ىهو ياغلا ل عفلاالا

 ديز حرم كلوةكلذو مز رباغلا لعفلا ةهج ىلع اهعمزعفلا لبان ىضمدق لدفع

 تّد_عأ ا ذافرباغلا اش ىلع ل عفا اول مذ مالكا !ىفظذال | اذهاوصقسافديزح حب رخال هانعمامنا

 لاس قديمك القمل بوزعدتا وقلبك اوني :سهالوال

 ىردوبلا ل :لىأ 5 كال كلدْمَعُكأو 5 ةيمألاوءاجدقو عيق قطنملاقومنالنعياذاو

 ىشونامزلا نم ىضم افهم لا نكي هنأديرت لاذ عفي /لوقت ” ىضمامل ىننف در
 لعفلا لاح ىفناكا ذا لعفي وهكل وقل امل هب ومسلاف املأ ولأ والو مزدسا فورحوةهزاج

 وهوام هيلع دال ل دو تعلو لوقف تالف ٌتامدق لرلا لوي لعفدق كلوا 07

 نوكتفإل نعم نعدانعمرغتيدقولاك كملا لصأْلَو ىأ كيلا لص مو كادت لوقت ل عقوم عي

 اوقتءدعب لعشلالرتكدقو بهذي لاو َبهذانآ شب رض لوقت عقيل لو عقواملاببسواباوج

 ىربنادشنأو هلك ودي ناموتاكملا ترا
 2 ع و هوم 0-2228 و

 تست مفرومشلا تا دانف «* الوأديمهروبقثئخ

 و وو ال

 لري ضنأ ًازودالولاك 00 اكوىأالو ةوقو مس ومدعب ت دس ىأدي سلا ادب

 لعتلاقاذاو لعشب اكهبا اوذ- ن الف لعفدق لئاقلا ل اوقابا او>ال اجلا لاو دعب لعشلا

 لغفامهتتاو ب.جما لاةف لعف دل هنن او لاك هن اك لعقامهداوؤلعفد تا لاك اذاو لعب مدءاوذ

 نيبوكلا بهدماذ_هولاك لعتس الو لعب ن ادب اوف برام رل_عفي وهلاقاذاو

 هنمفذحت مثامهسيلعل_ثدتنأ كلو تهد لوةئديمهذتسبفرحر سكاي لولا

 هَكلوقتف قولا ىفءاهلا اهيلع ل خدتنا كلو مهل َتنذأَإكنعدقلا اه لاعتهقنا لاك فاالا

 : 3 مآل دايز لوقو
 ةيرضأ نيس ىزتعنم * سكر هذلاو اسكان

 لوالات يلا ف ارو مشملاو اهلمقام ىلا | مكرح لّق:ءاهلا ىلع فةواسم هناف

 َتبهذٍلوقتهمهنتسي فرح ىرهوللا لوقىربنبا لاق « يعينك هلا وتبع ه

 اهيل: لادا ىهماللاو )ىف ةدوجوم ىهامنالد اف مالك اذدلاف ام هيلع لخدتنا كلو

 تنذ>و



 4 (مهل) ملا فرح *« ماللال دف

 9 و هعقم . ةىيادع ع © ا ا تلا ه1

 ماهندسالا فل أ .ملع لددأ لاهيف لصالاف مًأامأو هيربخلاو ةيماهفدسالا نيب اهرفاهشل تةذ>و

 كااههوحوو تاماللا ناعم عماهرت ذنسو مالي تلصواما يفتسا نوكست ىتلاامارثاخ لام يلا

 ىهوت مهلا الا لا ةءانتو ثلا تمهل لاقي ثيللا عوالم 6 قاعتتا كا
 م اه م ع هامسص «ث9و--

 همهلنو امه-هاوامهأ ثلا مهو و امهكيهقادشأ ىف قيام 23 رب رج لاق ةرعدكع الا

 5 رضا ىامريعملام معلا لك الاريثكلا مهلملاولوك موو مةأو مهل لجدور عملا همهتلاو

 لاح هعرج امهكءاملا مهاوءافوتسا

 اهتاماهىَدّصلاعودنءأم + اهتالقىفئامشلاهل باج -- 8 ا -
 2 و5

 »* ! الث امهل هههلت

 - وم 7-5 5 - دى ه<

 جنك نشا اهألاو 4 رغتسوو هبي ىأ هيف لخ دن هر دى لم زثك ماهل ٌسحو

 ”هم

 كربنبادشن يما ةمهادلا 0 لكم لينال توملا

 2 < 520 ه

 55007 ا 50 يافا أر 71 ُُ 201 را نم مهللاو

 هيا يلام روبي و مومو مدنا ل مس رواق

 لاو ل.1او سانلا نمد هاوي[ مومهملاىز دوما مما هل عسيجلا اوضرالا
 وهده لل س6 <

 قو 18 ارق ريماهللاَنا 3 صم اصاب نيستا

 1 ميماهأ نو مالسلا هءلع ىلعثرد_-ىفو صرالا مب اك قاس فمش لطم علت
00007 

 0كلداو قاعي قل موو مد بوديس كو ليطتاو سان ١ نضداوملا ءومسمل عبير علا

2 

 لشينال عما فرهظلا # مماهللا قياس لدم * نااليَغلوق هسجوهسباعو م

 قون نمور ةريز ومس ةانعساول ألان مومو إلا ذهدساو

 تاسع داع دكت وامر ركقا اذ مداه لب اونبللاةريزغلا :

 لثمءاطعلاريشك هلو يعل مهاد * لازال قر اف ابأ م « ىارلادشنأو

 هذ ود

 ءاملاريثكم مار «ةوفوملا ملظع ممل + ومولعملا شيل ذكو ريثك م وم دعو مخ
-_- 

 لإ < 1 همه

 هللا مهو عورلا فقام مادا هسوب نأ لام اوما هنن ا

 قانا ماهلالا ىدشراهب نمت ءكدنع نمي يناس بدلا فو انالفدتا مهل ًاوداشرلا

 : 4 تكلا عار ثلاق ةيسا هيسشنلا ىلءامهالك ىلا اوما د اى لكما

 وال
 ر رح لاق سدهتلا ةرامع

 هنايذلا مهتلي ثمللا كاذك«
 قو خلا قليام رخآ لاقو
 فصيةنو رلاق ةلمكتلا
 هبتك ها ملاقايام ادسا
 ميد

 مجهللا مأو مهللاودلوسق

 0 مارا 0

 مهلا و مهللاودح أ لك

 هيتك ها ملاامهالك ىب لا

 ,ىيدنعد»

 ةراسمعر طل ةريزغهوق
 ةرزغ مومهل ةقابومكه ل

 رزغموم-هلو مهأل<رو
 ةربزغمومهل ةداصسو رمذلا
 هسيعع# هددك ها رطقلا



 - دن كن م :نيدوسلب 50207

 (مثهل) ١" ملا فرع م مالاالسف 5

 هدابعْنمءاشن نم هيدنلا صخح ولا ن «عونودو د ل

-36 

 رذملا# موها كاذناكححن ءعدلباو نسملار وذلا مهلا لسب ةو ىثلك ن منسم ملا

 العو فدييغلا

 عدو م

 5-3 ارق مول ىف هه ميصأق #3 1 مس الط ناك 8

 جالا لوقو
 -. ت50 04 سل هع هء اي".

 داوم ل 33 ىرادلا تناوىردأالم هال

15 

 ءابظإلهلا ار ءالا نبا هللا انعم تالءاد دا ءأنن اا لا

 لت ايّتلاونالوملا د لاشو لاكاضد) :اموهل عملا فلاي رمهلاهدح اولا اهل لاقي ولامخلا

 - و هه و هم

 لاقو و مهاوهف لعولا ب كح اذا فار ءالا نا 0 ا

 و همد»

 مهلمو «٠ بها ارسقموهل ى اممم عصف « دشنأو اضيأ شحولارقبل الذ لاقي هريسغ

 ةقر ُط لاق ضرأأ

 2000 م م سور سود سو لربه س ذ؟

 امهلمةرارمسن مابه سعن اع »* هلوحن ةكعي ىلا“ اسنلب

 واطوم يلو سلو ط ( مجم )ميلا لصف مرك ذنسو كا راف بيذهتلا هرت ذدقو
 و #*. )وع

 دقو | مة لسالاوةنلاز تخجل نوت تا ”يلياسلا همقرت ا وداقنملاذمنبد

 وى ع ماو”

 نةذمقيرط طو مجم :رطعا رفا اهارا ةراملاداسعاو همس قب رطلا ميسم توكب ووجهت

 ىلالهلاروثن يدمج لاك كوتا ذا ريعبلا يل بمهلتو لادم ىأ عقوق برطو

 0 يك 4 م 2 ةرمدر - تدع

 امجهاتاماذا همسك معسل و ةلاض فوج ىف نادرصلا ىوناك
 دل

 | دلع ذل هولاك نادرا ورقم اذ دي مد مسهلنان 'اك لوقي

 مظضلا علا ميسهللاوءئشلابعولولا مكيشلتلاو عواول اوهو يمان دي سلا

 دز رى ادستاو

 باح ةثال ا 5 بهارهلالاز يس 37
2 - 2 

 ٍِح

 ع براق نهلاونيمسهلاف 35

 مهو بانلاو نانسلا د كو (مدملإ قيدطسملا نين علا براقثلاب عي

 نوك.نأ الا ادحاوهفرعأالوكاذن مولصاوهدمسن ١ لاك صولا ةمذاهللاو هعطقئذلا
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 لاقيوءريغ عطاخئث لك ف ةمذهللامسوضعبلاقو عما ثان اهلا نوكنتوامذ. هل مءدحاو



 3 (مزل) ملافرح + ماللال مذ
 م2 وه قو” هم وةموس 18 ء ى

 0 ىثلكمدهالاثمللا هتعطقاذ | هتدضرق درو 5-4 مده ندب ةوةمذاه صوصللا

 و 25- 1 82 سل

 عيسلا ُّك المده هلءفدسمأو عطا فسوأ

 علان داولاناك 00 #23 الط مْ الو الار

 مكحلا فودةذتشلا لفسأ ىف نكت الد ناتيلعناتغيشمناَممز هللا ىرهزالا (84)

22 26 0 

 لءقو نييغلل اهظعم مهو ني دالاس لدم انيعلا اىنعمدنعلمقو كذا لص ًاىفناتغيضم

 0 نين دالار خضاملا نيم لا جاسر دو ادن ز ار انحاز مهلا : الات

 .٠ نموأ تن ااهفارم 3 نمىأ اهمزاهلوأ او ماه نم ةباسنلاو هنعهنلا ىضرركبىلأ آتندح ىو

 تا

 .ليدعلاو بسلا طسولاهرا«2ساقرسسك لابةمز ءزهلاهتدحاو نيكس ما 0 أمز اهألاوا هطاسوأ

 تعنبنلا افداثت 1 نامظءامهل قو هند ينعي يسم لب محا زلاثي دحفو

 لاق مزاهلل ا عجلا رامهتحت ناّملعناغي ضمامهل ف ونيندالا

 - 0 - 5 هَ 0-6 0

 امزالث وكنا ف اخأ ىلا #3 امزاهللا لسرآ زانزاحان

 1 رخالاقو
 ىلإ # < 6 -- 1-3 -ظ ةتادص هى 7 .ع

 ٍمزاهللا نيس رضال ىرثام ىرق «* ىدنلاىلا سوييامحواحورا

 ةرازق نيدحالديزو ا دشنأو امهطلاخ ىأ هند بيشلا مهو هتمزول ب اصأ هَ و

 هو وجر © © ماد هقددأ س #ث8- هد

 همومهم ب ئىدح عزل 3-0 ا زالعامبش ىرتاما

 هللا متو ىرهوملا ةزغعو ةلعت نيس قو تاللا م مولع مزاهألاو عمت رءوس تلال

 قدز زرفلا لوقهملدو ىربنبا لاق لعبا مهي مزاهللا مهلا ةياكعن ةملعت نيا

 2 و

 نام يشل قوام »0ص م اعو نك مالي تامدقو

 ةيدوالا ىراخت ماأاو مداها رداولافو معك ًاةرئاملا ىلعام مع 9 0م

 لدعلا :ةةللاوىوالاو ”امونلاوعولا (8) قيفاخ 11 شر لش مسهلاهدحا وةقيضلا

 لاك هويسا هاك موللاو 0 اورو ا راو انك
 لقمان 2 عشا و نزلو همالاو ةمشلا عمراوللالاةثتسا د ةرسكلاو ءاملاىلااولدعاناو

 كذهلادلي ونا

 امالي نوهلادادب « « عسر رى نهاد

 اعل اةماجل ]ندعم دعت او نحاو نم ةكل ول ذا تدلع :وألاق

 1ر2 ممم سس



 لصالا,ضام اذكه

 (مول) 22 ملافرح « ماللال مذ 1

 عم »* اًمشاذا حادقلاسا ديني
 ص -

 و و سضدع ىو

 ماولموقذ عكا و از لتحت كلامج مواللو ةغلا شيلد 3 همرومل - أ نممالد امرك مركت ىأ

 وو 9*8 وسو

 0 اا ا الأو فرطلا نم اهيرقلواولا تريلر

 10 ملا نأ مهلا مالسساو مْدسسا ىأ سان لا ىلا لوا كارا مخ [«هالوتالاذ

 ىاطقلالاق 07

 -1 مه -- - نإ .

 اعاملارقزاعتمرت ًادقف ه ىورىلا مالّتسان كب نذ

 7و و م1 5 3 ُئ 21 0 تا .
 ملموعو تول اهمهتلاف ىلاءتهتنا لاف هلع مال امثدىباادا مالمو لبجرلا مال !بددهتلا

 ”تءو 5 9و ه”دعو رم هو و همم 0

 000 سو تدع تو 1 اعلا سو تملا نوال كالو دا شافو

 لحوار هوت ارش لشم سانلا م م هوو نمانلا هسوأَت مول ل ذر فل اول قانا ا سو

 هو مه

 قست اساور مالنالجرلا موال ن الودّتملهّتموالو بارهيلعد را اراه

 وص - ست و

 قو اًضعب ضع مالاو موالدوكمولبو ا ا وهسيلعماليامىأ م وأو ءاح و

 ىفو هع هكَدعاذاامْولءهولو همال نم ”هلءامنمىهواض عن مهض عب مال ىأم هنن اومو الف ثيدحلا

 مولا رزبنبا مولى ف ا اورظتناو تملا ف تا امو الّمق سامع نأ ثيدح

 برعلا تناكو ركل ةل-سني ورع ثيدحفو ٌسلتلاو راطتالا مودل اودي ري سهلا
 مهمالكى ريثكودو اية نيءاتلا ىدحا ف زف مول دارأو رظتنتىأ حفلا مهم ال_ءانموأت

 مولتورطتنا ىأتقولا رخآن يبو هش ام موليرَمسلا فَتتحأ اذا مالسلا + بلع اع ددح فو

 تاجاخلا ىه وم-هل تاما وقلا ىذق لاقي و هةجاح ىأ« ماو ىلع مولَموهديرب حالا ىلع

 ضر رعتملا ىأ مول ما باشلاو مس 0 1! ثيداحلا فو ةتاولاتكسلاو

 ا رلاريلوا اضع اطتنملا ىأةحاملا موك منوك نانو و سلا لعل ىفةد دال

 ساعمللد كو ل و4 |موللا و زمهريغب مالا ا ل وألا وعطي

 | 007 اراو ديلجببا لاى :لك نديدشلا ماللو 15 كر جالو هداكدو 5

 تئاصلا لوقا الزلاق وق ه ماللا ةريخيون لاق برقا! ماللاش ةقدلاوأ لاف زههلا

 اريكسملا نجل ٌقفوُأ شقدلا فألوقولاك اهلفّدت_-نمتراط كلذةقانا تءمماذا انأانأ

 لاو هنال تدبلاىف
 7 تحس ” ير 5 هوه , و

 سكنا ىدذلاءاكمىضذا »* اهداوفريطب مال نمداكم و

4" - 

 لاو 8



 122 (مول) مملافرح يأ ماللا لصق

 : 317 101511111 11 ا 177 211 77 ت71 5122127 ل ا 7 تجار ترو موج بمناهج وج

 ىأ همالتن اراقب س ىلا تن ىف صخخشلا ماللا لاق هناا الانبا دو رود::وألاق ١

 ١١ لاك مولا نع ملا لوقي ن ه برعلان ءوءارقلا لاق موللاةرغك مولا فار ءالابادبست |

 ٍإ 2 د ؟قازاملاقي لف ىلعَيْولا كلذكوةمالا ةعاللاو يان يملا نسدومننوأ

 1 5 ا ؛ حالا ةماللاو ةمالللا ععيوواللا 7 اولا ْ

 ْ مدهيلعتل الك " لجل ءاخ أاسأ ناكر ارتغاهدإو بطانَع ق: لا ىل نير ماتا ميانملا

 لاهو كلذ هما سكان لان ْ

0 1007 

 ا ل نمو * اهفرذعالارذاعمدمت

 و 8
 ريعا هللا ةفرعع ىأ ىملسريقىلا أهتلا الكل نأهيرذّتعا ىذلا هرذعو ىربْنبا لاق 1

 دليم 7 0 00 1
 هراقمريع دقان و ناكو + انرا<ءافوالان احا نادق |

 2 5 دسالاقو ||
 مو - - 9 موو دوم 6م

 مكح ربغموماا لاق كادهو *« ميامريغتلو تادعاهمس
 2 6 9 و 1

 زحارلا لاف زومههريغءدخ2نادثالا مالو |
 هم مه 5< س © ا

 اههمالرعغريسلا ونمو 5 اهمامز فرط ةيره ْ

 هل- ًاوواولابةباو رى ءاجا ذكريثالا نب ”١لاف 0000 3 اثي دح ىفهلوقو ا

 ْ الفواولا ام آاولاف ءايريص ف فت عز مهلا الد وهلاقب ةقفاوملا ضو ةمعالا ندر دولا

 : ٠.٠ : 3 5 ه5 و 2

 ١ امولهثيب ل->-فرعلوقو ا اذهىفهل ىنعمالو موالا نمىئاءاشي نوك ةناالااهلهحو

 1 ام.تأنامول ىلاعت اوك ضيضءتلااعانعمىناعملافو رحن مفرح ىهو تب أ الهىأ تعبأ

 اامناو هد.سنالاك ادئازوالدبوالصنوكي روو©فرحوهوءاع*فرح ماللاو دك الملا ْ:

 ْ لاق ىرهزالا اق فلأ ._:,ءاضا اوشا قمد_ةتالواو نعة سبا ةنماهت.عنأ ىلع ّتدضق
 0 2 0 مو هد 4 َِح و8 3
 | لاك ماللا فرح فرش اىفىرهزالا لاك افاك ٌتْيَوَك لاقي ام هتدتكك أمال تمون و قولا

 ٠ 5 مقاهتفر هل ع /١هحامل ماللا بانن مناعاستاج ىلافورطانالا

 ْ 0 كر هودي زالاملااذهكلوك ثلا !مالا مف ةرثك ناعما يفاواو لاءفالاو ءا_عم الا

 ْ اذاف 7ث مهنا لعدي زلا ذهن ات اقاذا كيال امال ه-ةفاضالا مالا ا ندب وعلا ندفأ
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 !| تعفامناو مهأوامهلوا هاو كلواذأو لانا ذهن الوقك تبهر ع يكف! ماللاهذهت اصتا

 دقلا مانيب لصق .لءامسالا عمترمسك اغاوةحوةذملل_هالا ىفماللا ءذهنالتاناثكللا عم م

 ( رع سداس برعلا ناسا 2 هز



 مكل نوفل هلوق

 ىعملا مسهنع اوضرتل

 ىفنادكهزملا «_مضذارعال

 هس“ ها ررولصالا

 (مول) ميلا فرح * ماللا ىلدذ 1

 نأٍلعدب اهيا 5004-5 هلا رعدي زلنا اذا تلقواذاناىرتالا ةفاضالا مالي د

 اذهولاكلازدق ةسرلا نال تف كل املات اقاذاو امه ف ةرغلت كيل زوعهملاراشملا

 اهانعم نال مال تيعءاذهإموقتل تت كلوقك (ىكمال) نيب رصبلاو سنو وليملا ا لوق

 لاقو ١ ا حلا الدرتتك نا ذكواضيأ ةفاضالامال هداني وموت كل تححا

 السل ميم أمم عمطع أب ران عملا كمال ىه كلين ن ءاوأ خيل رل-وزع هلوقىفءارفلا ظ

 ا ليوا اوه شأاموم اللاهذهنوكتنأراسخالا ىدع نيم ناجل وأ لافو كليبس نع

 دقدنالهنوكل انعم مهل توكل َتوءرذ ل ادطقتلافهلوق كلذكو مهاالضل مهام موت ؟ىنعملا

 تعمق ضنا مالو ضفللا مال ينعم تح ماللوقتبرعلاولاف كلذ لا لاخاتا 37
 مظو مونع مكضار ءال ل ىف_هملا م مء اوصل مكس تصاانوذا < ىلا هللا لاقى ىنعملا براقتل ىمال |

 دشنأو موئعموذأر ءالا اوفا-اعاواود ذرعت قلاوذلك

 س ه9 .< 2 2 2 هع

 باصودق عب نكلو * ومستاالع أ نك 0

 تت ع او

 ماللا نولمعياوناك منح هلل مهيزصلىلاعت هلوق ىفمتاسونأ لاقو ولا 1 ام دارا

 توشاف ةحوتفمتناكوماللا اورسك ونونلا فذخ هللا مهني زكا لاك هناك ملا مالم هير ف

 نممدةئامهقا كلر ةغبل ىلا عتهلوق لاك كلذكو ى مالب او.صنا6 اهياويصةقىكمال ظفللا ىف . و 8 د -- 2 0 [٠

 مسقلامالّنال طلغ اسوأ هلاك ىذلا اذهىراس 0 لاق كلهتلانرْعمأ ملا ناعوت

 ديزعوقيلهللاوانلمل هلا مهني ز صل هللا مميزا ىعءمنوكينأ زاجولو انهم بكت الو ريكمالا

 بها فلوقت برعلانأب تحاو برعلا مالك فمود_ماذ_هوديز موق هللاو لب وأن

 ظفلىلالد ءبملا نالكإذةلزغ- ءاذك ه سالو سهالا ا-فاب همست هنو ءزصف دبل

 ججح | نجح اواهرامذ!لاحىفالو نيمل ارووهطلا- ىف 5000 سهالا |

 ش هلوقب متاح ىال

 اعجبك ي قأاذ قع ا »ذ اهم مكافح اوهاذ دا

 ةقو رعمريسغ ةباور هذهو 7 لاق ماللا .ى.كتجصو نوذلا ول نيس :ةتلدارأ لاق

 ةاورلاءاوراغاو

 ابكي قأاذ قنا 03 اهم كاقةدْأحَ اوهاذا

 »م ا

 تال تابالاعا دو ضاقت ارت ولوقب نيذلا ةغل ىلع ءاملان نكساف ينل ل هأ"ار ةلالاقك

 اهنوكسل



 5 (مول) ملا فرح + ماللالدف

 مالكلاو لجراب نكي او لجرانضق الود نمدرعلا نمولاف للوالا نوذلا نوكسوا مو كسا ا

 ل ّى اونيضفادل ا

 ا 5 901

 دقلاوءام' الا العا دا رفا * دراما لاو نس اور

 دسلبلا كلذ فدل 0 #2 هتدجد هو ا نكباو

 لحوَرع وقال مالا ند سايعلااأ تلأغر كوب لاك ىرابنالا نبا لاقاملوتلاوروصنموأ ا ْ

 ىةمعتلا ماقةرفغملا عم شال عمت كاان ا كلانكفان ااه انعم مالو .٠ رامدقا كلرذغيا ْ

 اوإعوا ونمآنيذلا زل ون كاذكو رك عمن عار تدل رقما ىلا مشق الفل ْ

 ّْ 0 وقىلا رخال اق د هع انزال هلودن لت لم مالو متاطاصلا ||

 | لاو ار-عدبز بمب كلو ةكوهو (سعالا مال) هن هنءاساك لاو هاسحا نسل قربي ْ

 ْ مالد اهّبشيلا .الو دكر مل لنا در لترك ماو بناه ندا ]

 ا تنأو برميل تلقوا كن ىرتالأاعفالا ديكو تل مال عقت ولا فالا ىفعقنالر 11مالن الرا ٍ
- 

 ئ هغىف تمد امرثك أ ىمالا ىفماللاءذهوااديز برت[ نا تاقاذا د. كوتل !مالدسشال ا 1

 راو ها وحرذ لفن 13 كابةة قالا ركل نطاضملا تاج نا لفل عرش سوانا ْ

 | باعصأدي رباو بشل كلذ فأرق هنأت بان نيديزنعىورو ءاءلاباودرشلفاؤرقءارقاارثك أ
 ع هلا و 2 0 : 0 5 : :

 3 ةءارقىوقو راقكلا عنجاعد انوعم<امتريخوه ميسر تا تال كيمعس ا

 ناكو ءا ارفلا لاف هيتوجاواذا مالل ق لح ىذلاءانبلاودوا ور ذا ِق فاتأر كةدَو ١

 ا بوةءيةءارقورودنموأ لاك اًسعولعش للقدر هيالاوعر تلت هاوق سس لا ا

 8 9 م 2 .: 1 هود ٍ ١

 1 اوما عروب ئاغلاا هب ره أت مالا مالىرهو ملا لاق هرب اح ىشواو>-رفةلفءانلا ىرضخلا ا

 ١ نإ 5 ا 7 ا م 3 5 ا
 ةرعذم لمعتفرعشأ افرمالامالفذحزوععدقولاه ءاتلاباو-رفتلف كل ديف ئرقو بطاخم ا اهب

 رب بول نب م50 ل وقك

 50 نمثل ..وأ هحولارح ل ولاد »* ىنمح افةضوعبلا باحصأ لدم ىلع

 رعاشلالاك هتاوملا م مالثاذكر لاترد |

 امزاج واهو اند 35 اراد دبات 48

 ا مالا تا ماللا ىرهزالا لاق معتتا الوش نمتغل ىلعتاتلا سكول فذفن نذأتلدارأ ا

 هيفي أوه ءار ءا.ةلالاك مكابس لم انكباوُعّا لج وزعهلوقكلذ نمءاز 11 لد 17 ف



 (مول) ملا فرح * ماللا لصف ارقي

 قرثكحوهو ءازالا لب وأت فى هت مكن م طال مكتك | تماول اا هلوقدلا ءانزك لي وأت

 : انيشنأاو نرعلا مالك

 نامعادىدان نأتوصا ه« ىدنأناف عدأ 200110
 - و و - -

 هلوقأر ميلاف دازو حاج نلالاك كلذوكفو بوعد توعدن لاك هناك عدألو ىذاىأ

 اناا وو نإ ىعملا طرمدلا ل وأت قرم وو اهريسكو ماللانوكسّك اناطخ لمكاو

- 

 نأ باوجو مسقلا تااوى مب بلا لا عذاللاو ءاسعسالا لص ىقو(دك لا مالإكاباطخامْلَح
 و 52-7

 ل او زل بل اوك لاصفالا وجسر 55 اويركللا ديول كلوقك ءامسالاف

 م *ه ها ددمم

 8 ناسك مكملاو ىلا هنهقا لاقو نسوا وول قاوم فو حالصأا ىف

 ىلا مالو امالن وقذف ىلا ىلوالا مالالاجياسزلا لاه لابتقلا نعي هل. نا نامالا 00
- 8-0 

 ا موا تاةاامالك ناك ولا ذه ناك مسةلل بلان ةلودو .نمومسسقلا مال اوقف
 )ا نأ

 ىهنلاو سهالابنلصوبال ىذلاو نم وامن ىلع نو تش نوبوصنااو لاك نب طبل هقلاو هللافاخأ

 همشأامو 0 1 ا ريش ارك ذنماهعمرهكياعالا

 كلوقك ءادتبالامالا ممم برضأ ة سل ىلعف دمك و مالا وحلا لاف اهعمر رمضم هلم

 كبرنا ل وزعهلوقك ةففخلاوةدد شما ناريخ ىف لخدت ىتلا مالا امتموو رع نمل ضف

 الولى لاعتهلوقك لولو والاداوج نوكست ىتااهنمو ةريبكل تناك ناو لئاونمزعلوقودا هرملاب

 دكؤملا لبق ملا لعفلا ف ىتلااهنمو اور فك نيذلاانسذعلاولا ثول ىلاعت هلوقو نممْوَمَل نأ

 تامال عب و مسقلاباوجمالاهتمو نيرغاصلان .ةروكلاو نصتنالاطعتالوتك ثونلا

 9 كوتلل ىوالا مالا نيس ,رامكنمَناوىلاعت هلوقك 0 نا ملا

 توطبرو ىلوالا.ةناثلا دك و ودل هيلع مسقملا مو ىرخ ان لصوت را ”الٍباوحةمناثلاو

 رتل واود تملا ةر سكنات ا ىهو مسقلاباوج نويوهنلا اهبم-!فورحب تلهب نيب

 1 اوه او كلوقو كن وخدام و دمة لرد كل تلو قمع امهراع

 دبك اتلةفيفخوأ ةديد-2نوالاهرخآف اولخ دأ لمت لعف ىلع مسقلامالاولخدأ اذا

 ىءعام_هو ام وةروسكملاةف.ة1نانااهندو كلدنمدب اللا نعد>ا 0 ولامقةسالا

 فا لس.تالل ف الوقاو لوقت الامومه تاتا 0 ”الوَمك

 نا يانا هاو و فذ دقو سجلنا فورا اهذهدحأبالا فوللاب

 تادانزلا



 يت 1512 7 و ا و 215215 ط7 نم هدكمط م عع لح تحطم سس د ناسا ل هع ةطلاتتط <. تهكت انت تك + ب هج بنج نع سك

 في رعتلا مال امددح نيب ريض ىلعفةنك اسلاامأف ةنك اسوة كرم ندب رمض ىلع ىشوتادانزلا |

 فلالا تامّماهلبقا هتان اذافايءادتبالا مصمل لولا فاةايلعتاش لا بنوكساو |
 نمافرحاهيلعتلخ دأناوةروسكم تناك اهئ تااذا رشآلا مال ىناثلاو للا كلو ةحص ١

 تاماللاامثو ليخنالال هأ كو ىلاعتهلوقك نيكستلاو سيكا ح 1

 ةفاضالا مالامأ: ةجيرتلا:انثأ ىف داقوةناضالا مالودسك وتلا مالو حالا مال ثالث ىهفةكر تملا ْ

 د زلخأذال وفقك صاصتخالا مالا مودي زالاملا كلوتك كلا مالا مب مدا ةنام ىلعف |

 ةزاح نب ثرألا لوقك ةثاغتسالا مال ١

 انرط ىهلادعب ل ثد د امأءاهيزآلا والاسر الان ْ

 هلثاغت_لاوديثاغتسملان اوقرغيلةنادلااورسمكو لاو الا اود مهنكلو و رجالا يجب تاماللاو

 ءامالىأءامال موقاننودي رءامألابنولوةيهلتاغت_بلانوقو هينا لا نوفذ_كدقوأ|

 كلوةك فاعلا, سلا تمد قشنالا مترسسكى رخأ مالب هيثاخت لا ىلع َّتنطءنافكوعدأ ْ

 هدانا باوضىربْن بالاك « بلل ن امالو لاجرللاب م« رعاشلا |
 1-0 مآ 2-0 -

 هلاكيتنبلاو يجعل نابشاولو وكلا 5

 بهل نا.ثالو لوهكدلاب 0 00-5 كدكسا

 1 ١ 2 6 2 هو
 دعه ضامن راو ار

 و ستاد سو 5 مه- 53 هم 1 0

 رارفلان ين يأركللا' *« اساك ىلاوريشنًاركمل ان
 - . >- ل

 ناو رسب مشب بطاذع ريب لاذع ةزمهلا فذ فذفن ركبل ؟ايدادأمهضءبلاكوةئاغتسا |
 ١ قرابلاٌةقارسم هامه |

 رب جبس ع ةقراملااب » قرابللو ننام نكد
 -ل_ءاامالاهتمو كناوأاذهف ردح اكان وا تا ةوتقمسمعتلا مالا هدو |

 لجالو ٌبَدأَمٍ كل 1ث ذأت يله رو 1 0 ا ونوكلىلاعت هلوةك كى ْ

 رعاشلال ودك ةبقاعلا مالاهنمو يذأتلا ْ
 ىف ىذلارودإا بار. هلوق 0 4 : اس ادلول ونوم 3

 [رش6 دكا كلا :
 ح "اللوق هامور لل كل ذهتيقاعىأ

 ِت 2 ىرخو . زرحو

 .ىمصم ما رهدلا
 م دل با ارانب ودو »* اهعمدك شارما فوتلانلاومأ

 سم ع



 هأ داسعلإب ر مودأم

 .عىويدصم

 مملاف رح «* ماللالدف

 و ل 8و رس

 فرب عراز فلا دلي وحن مَبثةلاقامولثمو لاك كلذ ىلااهل امنكلو بارخالا هوني مشو

 تار :مدزك مهو ةنداز لا ةدلاخدالوأ

 10 رار ما 35 نابل ب هادءال

 8. - و .ذو

 دمام #* دا اتقول

 .دلاولا دلتا امتوما 1 مكانك توما ن 59 ناف

 لامسلر ع_ثلا اذهنا ليقو ىربننا لاك ثمل مةيفاعومهأ" ”اماعتاوتوقلل مهنا مهل و

 لاقذناسُع ولم ضع د: ءكلامدوُخ دا ”ىلماعلاورع نب كلام نأ ا

 ا ١25 , -. 5و ةه-

 هدعاس ني ةارم - صحو »** مم + ناةعاضقغلبأف

 هدئاهلا ىه حامرلانأ * اهيأن ىلءارازن لبو

 دبل 0 »* كلام اولّتقول مقا

25 

 هدراو قرط ىلعاموتو #3 ِ رم ىلع ل مدس أرب

 ةدلاولا ددتام تومالذ » ردا مر

 ك.خآءبلطلا ف حرشاف الامم يلام هبخال كا ما او ا ”لتقت

 نوكم .انوعر ةٌلاهطقَتلاف رز علا ليزتتلا فولاف هلةةفرعست رفنى هبخأ لئاك قاف حرف

 م-متوب لو كل. سن ءاوُلضَلابر هيفوتواد لاهل" امانا او كلذ ءوطقتلب مورس اود تسهل

 روللا يدعي لهن مولعم :وارجس مدع ىفارأ ىلا ءاثمو لاه لالضلا هل امامتاو لالا لاومالا وهلا

 هلوقك قنلاالا تال و ركل ردك امدعب دا مالا نمولاك كلذ ىلا هل امّنالا راع

 نوح ثالثل تك مهلوقك حرراتلامالاهتمو ميديا ىأ مهبدعبل هللا ناك امو ىلاععت
 ىارلالاك ثالثدعت ىأ

 مءوم<

 الب وحاز هرَواعَتاَد 35 صناب سبعا تدرو ىح

 ةازاجلا فورحا ميدكو : ىلا تاماللا|منمولاق دح ءامذأز ًاورثلا دخ-او ٌقاشلا دمعبلا صئابلا

 -* مودع ءهم

 لد ممثلا فو نبتسم او نستنتاذك كما كلوقك ادبكو ىرخأ ماليبو

 مكعمامل ةدص دلو بك اج ةمكحو ناك 307 دذ 1[ نيمنلا قانم مهقلاذخأذاو زيزعلا

 <*7وورس *'! و

 وفاقىئع و ىر و ص و مكشننال هلوق ىف ىعملال اك هنأ ى 0 72 0 ردن تو هتملودن نئموملا
 ورة - 0

 شخالا لاف ى-<نبد_بلاقو لاق ل د ابا ىأ أىأم كا ااهه- )2



 نا (مول) ميلا فرح « ماللال دو

 لاق دلك مدقاا الدر كار هيْئسوتل ىلا ماللاواهأ لماهدميالاوم ءاالف ىلاماللا ْ

 طاغ هاك اذ_هسايعلاوأ لاك و ةدئاززنهنوك-:وهرخافف ةومالكلا لو قدك و قدنموناهللاو :

 اهيباوج ىف عقواذاو هنت المافْنكلوق: نامل تاءاو < باشا لئاوأ ىف لدت تا ماللا
 لاق ىنوالل باو ىهو ىلوالاك ت لوالواماهئاكم مسا كنالد كوب تسيل ماللاناملسءالوام |

 اذهوءاممالا عقا ومالا عقتالحرذتو لخدتىتلا نمّنال طلغاذ وفن ٠ طقسا باك مةوقامأو |
 ماقلت ودل رز فجاَسل لهدم رهوءازئاوماهفتسالا ودا عقتامغاربللا ىف عقئالومخ ١

 اًديكق و ةلصنوكت ةموالا ىنمعنوكنةرخ ْنا بعص” ىتلا تاماللا نمولاق ءازجول عرف

 ناكام ىءملا ال ةلزنعماللا لعجا د2 نإ ل ء-ْنةالوعفملاث ردعوناك نالجوزعهتنالوقك ١

 ار :وناكدق ىنعملااد_ك اثماللا ل- هحدق عع ا لء>نموالوءفمالا ان 0

 ىور(ةثاغتسال امال وبههتلا مال) بي ذهتلاناينعملااهيفزو نيد دمت دك نا ىلا تهل وقيلثمو ْ

 موةلانلاجر رالاكلو هن ةحو ةمماللافد- ءام<و أ دحاو ثيف َُ سااذالاق هنادرملا نءىرذنملا ا

 لاج رالا! لوقت ردك هيام وعدملا مالم ينير اذان ذححوراكدب ران
 رءاشلالاق بعالا

. 
0 

 مى

 عاطل ى :اوأل سانللابن ة ٠ فوت رة ثولا نقتكلا

 لب ودود للوقت أذ وجلو بعل سانا تاخد هسيلاتوعءداذاب هللا لوقتو 1

 ورصلودب يتلق تاغ لاق نول. هم «مهدااولالو كوك ل0 عملا 'الذلوقت :اغاكيلع 1

 ميا رتل مدلل تدفامناكنالوءدموشو ورضا ْ ١

 1 هل وقمدقتدقو هلاح ل ههملع فوطءملا نال لمعلا نع تسع ساد ىلع تفطع ْ

 ىلا ماللا فوشان ودكشآللاد ويضل لوقت يرعلاو « بهلاناالولوهكللاب هأ

 ا ردك لا 0 ع تدرأن ا 0007 رثثأف تاه :

 مالىرابنالانبا لاو تكمفاللا وا سانلااهيأابوةهيْضَعْل بَ الجرلااهيئانتدرأ كن اك ٠١

 انرحالعقملاب عمراكدقاهيؤلامعتسالا ناالا ضد مال الا فه وةحوتخمةئاغتسمالا |

 اقرحابعمماللا اولعجم-ملا لعل ملذلاولات اياك اوراكل «دقنار انكر

 قدور لونادو
 هه 35

 الإ لاعبوا الا اذ 5 م انااا هريفت

 مسام ىلا ماللا هلو-5
 هيقلعاو لصالابادكهزللا

 3 قىلاا ماللا لصالا واط قس

 لودوم م٠ ءااموةءطومامل

 ها ررحوحلااهدعبىذلاو

 موي حم
9 



 اطّق_دهفلعاو ىلصالاب

 اهياعىألاةنلهالاو
 هعصم هأ

3 
 لا ضنالنا عمماهذتءالاىفام اولءؤ تاءفاس1 هيف لصالا و هملغف؟و :ىأل ءانعمتاعفلمهاوت وقو

 د رتمالءاولاك كلذكواهوط اقف االا نم ميلا ةسقفباوقتكاو انا دهر اهرع

 م زريزعلا لب زامل قو د لوطا ءانلا ماج مام + دي لواتعماححو رظننمالاو

 لاخدابت اعف 'رتلعفاملو َتاعفملو َتاعْفَل لاقي ٌثاغل هم وةحنئأب وتيلءىالدارأ مد ا

 : , : دشنأو تكدالءاهلا

 هترحهيلعمتا كانوا « هناك أل ىلا

 الف كلوفك مسالا ءا نعم ىذلا لعنلا عمل دب ىهو ةذاضالل ب ةعتلا مالت اماللا نمولاق
 مسير يلاوزيزعلا لب تلا قو ب را هارو ٍرّبهارتالفوايو رللربا وا ا

 ةفاضاللامسةءماللا تلخداغاب 50 لاوأل اك نو رعتانو انرلل نك ناهنفو نومه

 ةفاضالا تيما "ال نعل اواذه ىلء ماللا اولخدأ مهجر وبهار و مهب رانوبعارمهىن-ملا

 لاتواهيلا سو[ ىاهل ىو كب رنأبىلاعت هللا لاك لج[ :#هجوىلا نسال نجت لاق
 ماو رس أ ادصسهلاو رعو ىلا «تهلوقىفل.قو ثوبقباسا ويلا مغوىأ نوةباساهل مهوىلاعت

 86 مق و عداف كلذلف ىلا عت هلوقو كلجأ مما كلاكيت مرك كرمك اد_تسلخأ

 نعل ئسهناس ايعلافأن 2 ل ا الاد ىلافدانعم .ترعأ

 08 و ىلءىععماللا لعج | ريلع ىأا علف م است او مكسفتال جيس 1خنسح انا ل-وزعهلوق

 هلوقىف تيكسا نبا

 موءهع و < 3 و 4 0 ماكس

 اعماوؤمل تننلعامحالوطا * اكلاموىن اك انقرفتالف
 -ّ 7و 0 - -

 ماللا*ىعنولاه نكي لهن اكفئثىضماذالوقتعانقجا لوط عمىأعاست+الوطا عملاق |
 ه همه دهم

 نثالثل مهاوقد مو سعد عن ىأ * صناب خا ثدروىدح *« هلوقه-ذمو دعب دع
 م -ِ--

 | اكمام 0 اا لاق يزلاوخ نيا نب

 8 لقرب لد ةاوتك لاعفالا قوم اهمال تزل مالا هش

 دو دهس

 لاذ قاهودازدقو ا ماو 1 6 ا 2 كِلَوَةك لاعفالاىفو َه كم دا سنعلل لذع

 اهبتاصتافُدَمااديك ات تلخدا اف دَدَل ف ىلا مالل' امأو كلالوااولاقذ كالوا فو كلذاولاة وأ

 0 0 . 00 ا 6 8
 ىنأ نعى اه نبا ىورام تاماللا نمو ىرهزالا لا ةففختا ل ىىلاماللا كلذكو اهنمامخ َك

 ديز



 ا (مهلم) مملافرح + مملاوماللا لصف

 - 4 - هدم و 4 9 0" هد ع 0-0

 عضوىنذلاديرب رعشثلا عّضولا اذهوكي رمضي ىذا دب ريكي رضملا تبأروكي رضملا لاقي ديز

 لكلا دعت ولاق رعشلا

 ' » « سو و م نس .٠ 5 «و -

 عددلاراجلاتوصايرىلا » اًقطانمعلا ضع اوان ٌلوقب
 اضدألاقو عدجت ىذلادب رب

 وا و

 كا ءلْغُت ٍ 2 ناو تكس تان: طا نفخأ

 0 * اع كانط 35 مسلوق دعو أل اقو تامل

 هدي كرك ا محلا ا نرعلاو ةلدسمولاواتالا مس

 كاذكو مشين أنمي 511 را نا و مارب نأ نم 0 واع 2 ركلاو

 3 هوو
 5 نسق تي نأ عاصلاو هو ل ًاوهىأهبلا يعرب نأل_كااوه

 9- 6-5 ىاهرإ ست عادة ءهدا 31ه 0-2 17

 نبالاقو ةدهاشملا علق ٌنلْمْعلا نطفوهولاذترالا دنع و د_صئأ لذة ملا ود صوهلاست» و

 5 2 8 “م 7 02

 هن اك-خاو صاصتخالا ةه- ىلع ل.ةّمملا لعفلا ىلعماللاو فلالا لد, نرعلا ىراننالا

 قدزرفللدشنأو
 م 0 ص 9 9 59و >2 5-5 5

 لد+لاوىأرلاىذالو لصالاالو + هةموكح ىذرتل امك اءتنأام
 سا 9و دمع و 5 2-6 26 2
 وهو عملا ىلءماللاوفلالا لخداف د 6 -هتدملا هان دن نعل غش ىا# ىداو اك ا

 تاكا ىلءا اوخدولاك ىلأو سمأ ىلع ماللاو فاالا نولخدب ولاق انكصوا ل لبقتسملعف

 ل هلع ساقيال

 برغل سمشلا تداك تحكي 35 1 5 سمألاو ,موملا تسلب

 لو رمالاءٌثقولا ى مهو ءاسمالا ن نم عأ سمأ لدأو يرد ا رثو سمأ ىلءامهلشداف

0 2 
 1 2 |عاهشاوهظشفارغ

 يدعي ىذلاءاوذلا نمنوكيامْيلاوهثدللا .(مهرما) © .(مبلالسسفإل ف
 نيالاك ةماهلاتي رقمها معابر ف بيذهتلا .(مهلم) حرمات مك سلاشب جرحا
 مهلمو مهلةجب رت ىرهوملا للا ريثكلام ..لملا ور رب نم طالخأو رش 0
 عئاب ءلا ريس لا نم م حداوهلا لعام «.و ر را لفل ةرثك ضرأأ ىهو ضوم خشب

 هيرقطو هنزل

 راس

 امهم نمءا لعبا دراولا ن ما# 0 نآذ ىلا لونك

 (رمشع س داس 0 هر

 ملا قانطا نغخأ هلوق
 همفوانهلصالا قاذكه

 نا ىنانطاعتةدامف
 اهلح د لدي ىلحذو نيك

 د ءععم ما

 لصصالاب اذك انو-وهلوق

 ها



 لعلو لالا, ض اس اذك

 ها ةالعف نزويهل ضدبملا -

 ويدعم

 مملا فرع مملا لد 5

 ف ةرط لاك ضرأ مواموهدسس نا ةفودو مع : باب مهم و

 (موم)

 س هول دوم تولودل سم ذ؟

 امهلمةرارس ارس نم بنس عن ادي » هلوح نوكعي ىلا ةاسن لي

 ثيدحىفو ريثالا نال ةياهنلا © نافورعمةماهبلا كفن منار مهو

 ىوراذكع ىرهزالا لاق بائلاديد> ىألاق 5 نذالارارَسِانلامَ كور 3 جحطس

 0 رشخمزلاهدرو او لاق ضامديدح ىأوهمفيس لاقي واولا,بانلاوهمهنطأ ولاق
1 

 َ 2 5 راب 85. 0 6 © - و هه و6-7 .٠ 2 3و

 ةعر و ةينبع ةقرزرارخلا هريعب هسا ددح اذا هديدحلا تيهمأنمددخما ىهمملا لاف و بانلا ى 4

 هه. هدد هود هس
 طرسل !فورح نم فرحا ومريثالا نبا لاق تهد نعام مور ندي ز شيد ىو هريس

 قرركتدقو ءاهىلوالا لالا تءلَةفاَماَما هلص,ن ا لق ل هفأ لعق امهملوقت اب ىَّراَح تلا

 ارضو فوءنب نجلا دبع ىلع ىأر لو هيلعهتتا لص بنل نا ثيدحلا ىف (عم) ثددخحلا

 ةاشيولو لوألا بهذن ءتاون ىلعراصنالا 1 تا ميه ملا فة قنص حره

 لاك مالكا نئادعوم وك :رىذلااذهامو كه أامهانعم ةناسةلك و

 اموكلا-اماهانعماميمهفتسُي ةلك م فق هولا ع ضربغشلك | مهم ترو ىلء لع ًاالوىرهزالا

 عتمه

 ثددس>ىو مم رخل ملا امى اميمملاةفباملا مدل دا لاجدلا ثيدح فو كنان
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 ىهلدقو 01 1112 باول زامل اةامولا ©] موب رلوةيفاسلاج ىو طيقأ
 4١ هنو س0 ود همس

 ةاموم ضرأو ةامومايولء لاق 1 هولاك امبسدن ًاالو اهب . امال ىللاةالفلا

 وهف راس ف:نملرالاو اذكهءاحامذال ن 6 ةلزنءاهلعمعالو ىف هيومسلاف

 هديسنالاق ميم نجنباهاكحنو اوم عه اوذادؤلاو الا او نعي ريثك. !'مالكلا

 لثمحت اولا وةعامملا ىئاومل ايلا 0 تاطالا يلع ريغل هب اعمامما كلذ خىدنءىذلاو

 ىلع عقب مس ران و يلاو موه الو وقيم مطعل ::ةأقولا داموا نه ردع رخو أل اقو بسا.سلا

 : وما ليقو ماسيتبلا عم عم ىلا موملاو لاو ءايلاثان وبلاوةاموكا اهل لاق.دربملا لاعتو تا اا عبج

 موعنوكي الو مو نمامومواموم مانع دعب مو «لجبرو موو هف لجل يمدنم لاقي ماسربلا

 ادئاصفصي ةمرلاوذ لاق مدرب ل ثم هيلوعشم نال

 موملاهبوأ ضر أبحاصناكوأ * اهكيانس نمارثرسحبواذا

 دوما لة ثيل لاق و 5 انا يثكل ردا مولا ماسلا موملاو ماك ا نضرالاف

 اهِلاَرَعْشو ءاسمسلا ىلا هسسقتبهدياصلا ناءانعمو مولا هيو ضر أَب-اصنوكيىرَدملا

 ادنأ



 1 (موه) ملا فرح < ملال صف

 مو 5<

 2 اك لا اور شم ماسربلا نال وكزملاوأ مس ريما هيستو رقم هسغا ش-ولادعالثلادبأ

 ىلا وما ىو نا َة ع ركارطلت 3و 7-21 دلك نوكب ىذا ردا ةيسراغلامولاو

 ماد قدي ل
 وهو <

 , جس داكا عل رلا ملل ئمووجب 2 هنساعلدقموملا كاوهن د هي

 قرد نم 0 رك , وه لقوى جلا عمماسربلاوهموملا ني دملا,عقودقو ينس اد

 مارا

 رامنأوةنملا ةفصىفو ىسراق هلصأو ىرهزالا لاك باعت . نعةمومهتدحاو برعم ممّشلا موملاو

 نوكير وه فرحوهو'ابه فرح مب او برعم عملا موملا لسعلا عومنم موسم لعن
 ةمراىةلوترانتان ول

 4 اضآلا ضءبفريسلااهمتو * ٌتَرَمحد وا نماهتيعاهش اك

 هكاسفاكرج لبر كف ةيدايلا لك رح كالا اهفرع مدت اواو ملا تفرعنيأ مدل لبق

 نم«اههفرح ملا ل_ءلخلا لاك اهآعاهمومدق :وةقاملا يعن تمسشف ميلااذهلاقفهنع

 زحارلا لاق زاجرعشلارارطضا فت رمدقو) مدا فو رح

 امساطانيسو نيممواقاك « امناو لا مسرألا هنملاخت
 رع

 نكلو ا العلا ادم نءلئسانلاع ىأردنأ لملدلام ءْزو

 ناكولاق نيسان هولا زراعامهنامملا اولاق ةدملا ةباكسملا ١ مس

 حاملا فور ملا نم ا تميطأ اهب تماكتاذا كرأل يعمل ليل

 همم ه< م

 وإلا فئيلأتلا ىفاهلعحو مالل ام ازيحرخ هلا وءاقلازي-نب زيسحيف ذ ىلا ىه ةقذللةّسلا

 نالهباماا ىوفشزيلا م دونا لول زعل و 7يهوهالاوهانلل ثلاثلا

 كو لا باقق بينو ركب ندىأ بيث مانز نمو ركب منذ نم ١ر2 نيل ؟اول هناك ىفو ريثالا

 ءامنشو رع دوش قاطنلا فاهم لقانا هاملا لق تنكساذا ن ولا نالفرك ..عمامأ اه امم

 || بعكهسنمو مساةمامو فب رعتلا مال ن ءربملا نولدك ةيئانية سف اهناف ءابلازع_غعماماو
 لافدابلا لاك

 دا داود عنب وةمامّْسبعك 5 اهليقُمببطلاهركت ٌضرأ ز

 ساسعلا ىلا نع هر نتلاو لعوأ ىدواس عام كلارا" تاق ىلءانيضةهديس نا لاق

 ةياكسملا هذهتكاذاف لاك لا هدنعوهو لاف فيضاقلاءهاكحاذك ماومىمأ م واوق ند ةمام
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 ةمامنيوزم مأ م ًةماموةملكلا دام ىلعلالدنالالا -

 تمسسسللل

7 0 0 

 منك ع وم 5 را مآنثوصلا نيكستاممألا (مأن) (نونلا لصف

 نودوه ل 0 ةديقالا ا وناك 3 ىلا فيعضلا توصلاوهل.: ةوربح لاك وهليقونينالاك

 قتلو طمالافدماو , ىظلا مان ىلا تقاضالا دمسالام كت ععسو ريل

 مأونمع ىَمشانال احا * لاب ل بم ىلسناالأ
 9و هه ها5< هرم همك ِ-

 مييواهلا م م هعسْضرل 2 ا .ءانمن برايس ئغ

 1 دل د اعوّشلاو موبايل م رغاشالانوبلا توصيل

 لعق ' جانا هددت لجأ طعنا توصل اا يدور ملا نبق

 نينالكف عض هيذ توم ةلاوناسنالا ىلع كلذب ديم < يقبع م ءامْوهوتءاضملان م

 سوأ لاق سوقللا توَصميئاوُمأل اون مان لاقي

 المزأوا ملا يفاوض أ ااذا اولا وطاعتاماذا

 هقدر وسو: 0 .هو 7
 مهلا موس بووَل تح »* هسا

 موت قو لامن اك ةكيدلا حايصديرب لاو مثنلان 3 ا ىلا ارعالا نبا هاور
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 ملام ” ع تواغلار رو مغ ناسنالاريغناو حلك نالامْكةكيدلا ىممابتاو مدا

 ءاح جووهللا لعموانتتناك مهلا لون شاذ ولا نم مواويل وااو رلاهده ىلع

 راجشنالام اننالا »2 2 رة ولعشلا رغىلعتدبلا ىف ةباو رلاهذ_هىلعر دما

 6 لع "اك ميبقلا لوقلا ريق اى“ ”رسلوقبن الذ ىلع نال اوبسلا او عيبقلاب

 ىدمالاروظل ور مود شنو ل ذا ىلَءَّقَسا قنوت ليَ لوقت

 و مرا 5 ه*- ةرل و دءش

 ميمدهحواهل ل »* الو بتلات

 ا 0

 ميل بسحاه دكزو نه #* لبن و يأ 216

 01 كرك لام اهل [تكرو تعرس [تدماذ [قلاةكزو وراو عبق ألن لي تلاقي

 باوصلايهبسثأهنال ملئت مَ ب ردفالاولاف نيهان ثمنا ءاساءتتأ ىردأال

 )م١١ قلكلا ةيراقم تناك اذاةّناوٌ,س ما ىمدالا لاهو .امنبنماد_>او فرعأ الو لاه

 عاتب وأ ءاشلا. تمن ىردأال اهلبقت_:ةجرتىف رودنم .ونأل اك امريسغاسمفرأ مل



 5 (م مملا فرح * نؤنل الدق
 ا... 203731272725 5 5 هوس جا وج

 رعاخل الوقف

 و 5 04 - م0

 ميمذهجواهل "هل هج »ع ءوسلوق ىلعت ةةكادق

 مث 02 امهئماد_>اوفرعأالولاكبا اوصاانهيسش ا هنال مدي من نم هنن رقالاولاف

 2-2 0 20 ينل

 لاق عطنا ةيغو بكو كلاو كرقلاوبان اوان || ميو رهو عا ءوج مق ||

 ىنسعيءروهظّتقو ىأ همو نأ ذك 0 اتسم ص

 و

 مخ 1 شدو مية ولو علطام لكو ع اطاذا م هكدا مهلا : لسو هملعهللا ىلص ىلا

 نك ارسةفيذحثيدس -قو ها قاس ىل موقي الامد
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 ضرالا سيو ىلع َتباملكت لا نم ماو مهرود صو مدا بح مهفاك [قرهظيرانلا

 لظا اثارودا ههادو مل كفوو ام هامز_ كرصشلاو ضل 2 طستو قاسربغ ىلع مدلو

 لك تيتامان مدل نوكأ 220 امهعم
 ع قا ع و ى 2 55 9

 منيح ىرطلا هنم ميخااو مك دق عاطام لكل لاقي وءاسمسلا موق نمعلطامو ضرالا هسجو
 ةمرلاوذلاك تدنف

 0, ةسو+- هومو س س7 7

 دراعو مبا ممانقلا حاجز 5 امن اك وعذب تدرددعل
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 نيا ان_ثَضرالا قشنتلاسملا لاثمأ اهو هرىر ع رلا مانأ تورسعلانم مدام 1

 ى همو و 4

 رخو هفق اسهل ناك اه تالا د ةماك- !اةنيسلا و 0 كر رح

 و

 ةمدأ 1و لاك ىدتاو دمعاتي تلو امأ بدا سلا دبس عونأ موون تامل

 بيذهتلا ىف اذكم غفااركلوق اهرسفوةيدايلا ىفارتي ا ردقو لاك علا انههةمَكلار ءثلاكو ضرالاهو لا 5 -

 ةرابعو كي رار هطيض عم

 ها ماتش ىاعاصلا
 ع . © . 0 1 5

 هديععم ىرااملاط ني ثرعال دشنأ او تننلا ند برص حاضت اقو لكل رس ىو وفدا

 م هس و © ع 1

 امأولاك اًناذص حر نيحّبح اريل وان أك ءاريضخمر 0 ىو لسا ىشو ممم مد _او هربَغ

 نامعنلا وعمي
 هلو و. تم هة ء

 ماسر قاراجلكذ 57 ّ 23 مق مدكيلطراج يح

 هَ 7 دهر وو6
 وهوة هد-خاو هلوق ةدحاولام هللا هلاقي ليلا فاببشلاورعوب ا اق لولوه لحاوهنبعب تان لاو

 رهن عوطبضو مدقتليثلا ا( : ريل نال كاد لاك المنار لاكدحا وئنهلك ركعلا وةمدلا ليا ةفينح .ونألاقو م
 قت ام طمضو كدر للان

 لاو ةلايلختلا لوصا اهلّدمكَلا ىرهزالا لاق هرخؤمىلا ءاتيصخ تدير ااهمدكو ضرالا نما ملفي تأدارأ

 1 : 0 ا ل
 را 1 مه هعجوراملالا طوطش ىلع تدشن ىذلا ل-.اارصنو لاو اًمارتفا ضرالا شرفت هةمسصق

 ودصت ما دن فرق ع 2 3 3 2



 ار رو تقال 7
 را ا 21 : ,

 ريهزلوق ليثلاود هيفمدعلانوك ىقتبلالثمو
 و 5 . وة-و

 كبح هلام جاذلو قير عبد * هدهسللا مهقلا لوصأب لاكم

 داوم محلا م مك :لئأوةسمقوةلاضوترا- ف نيد 7 رح فر

 ١ مهلا, ىلاعتهللا مسقأ اوك. وأ لاق وهاذا و ارسل .:ختلاف اهايكمن هوة كح

 ْ ساو ةيدعملا علُط مهعجاسلوق هندو برعلا اتهم كلذ كو أن را ةنارتسفتلا قاب 5

 1 لأعو ةكسش كارلا
 اهدوج نياك لا ىذا ورش رس ةريت م ىفم لاذ متت نايف

 3 الاذشتمل دة ناكو مكدعبامغنآر لال و زجل تأاضأ اريسفملا فءاحو لاف 1 مرُثلادارأ ارأ

 كارد 55 1-3 اوكلا عمت موصقلاو م وَلا نععمتلا ةغللا له لاك وتاب الاو

 اذهةج رتفهبويد-هلاق كلذكو عدلا با نموهوال عاهل اراصقات رثلا صخدقوبكوكلا

 ِ نمهتفصناكوأهتسأن ناك ملكل نوكم هءاهيلعالا ئشلا هيف روك ب باباذغبابلا

 قعصلابل ثم ىناعملا نمد ا ذاملةعماجلا هركتن روكتوماللاوفلالا اهاخدت ىتلا ءاسمالا

 5 طلا لاق ماو مجشأعمجاو ماو
 وم "”' ءو

 هابل هنمكأ أراب هاووج ةرغ ىلع و

 نجارلا لاو 0 وو هوو
 ملا بائاذاةملادرتتا 8 مكح ضاق ان ريقَملاْنا

 لطخالالاقو

 بْطقلاو رهذلاَتانَ ير ع انمىدبأع
 قرقدقفاخفضواولا فذح نوكيأ «نازوجي دقو لهن لف ىلع رعف عجب هنا ىلا تجنبا ب ع

 معامل مماوشواب راما وني مجوتلا لمتدت ىهو نسل ةءارقىعولاهن ل و

 نبالاك 0 لاول هميسح رخ ناوانرثلا نودي ريمصتلا عاطاولاق اذافورعودب زلثم

 رارملالوقدهنموىرب

 الار توملاىلا وسي * دقوتسم ملا نم موتو
 3 رفعي نا لاقو أ غلا مدار

 ديول برقعلا بابلو 1 - توا مصل ىداجت الو
 تاس <



 تا ؤذونأل افو

 م ومس
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 مايل معلا فكما ادعم وعلو ندروذ

 لطخالا لاهو

 مد لاترحزالهفهلوق ناريدلاو ملا نيب قب ةقسضن #4 هددح تلراريطلا ترحز اله

 ق.ضتةدامىف ىارلالاكتو

 م6 قو
 امثل لريطلا ترح زالهذ

 ريعضبو غلا, ترجزءان طبضد اهدوجتنياك الاىدبأب .عيرس © زيهم مل 0
 بسسانملاو امتد ثدنأتلا | كر ك١قو ةيفخراغص موا هالكنةر هللا رثلا ديرمدل ادعت هلوق

 اكريهذلارب ,كذيوءا اا 0

 ال1 هود مد د
 ةمسوة أس اركْذ.ةروكذملا

 هأ ممدل_جراهج زرت الأ دتءاهع :ولط | يعواطندارأو ثيدحلا|ذهىف:دارملا ىهو رههيداربامناف قلطأاذان ضخ لاا

 علطامة ماو ر فو ىث ةهاسعلا نم ضر الا ىو مَدللا عاطام هاو رىفو ةهاعلا تعذترا ملا علط

 وهوءانمدلا بكا وكن مدحاو لكما لصالا مدل .تعفرالاة هاعرضرالا ىو ْطقمتلا

 0 رخ الان رشنن سمار ان او وآلا رققنا وكلا لا

 2 غمد مورا ول ا !١ىفتاهاع وانو اوواضا م أ امورغر اههعولط نيب تأ ِء 0 |

 تدي نانا دكر دواهليق سعشلا ن 1 رش ا "يل نوسو 0 الاف رم الث مح

 رانأف نال ازاخلاٌضرأثيدحلا اذهدا رأامغاف رخالاك عبصلا تقو قرلا فتروطابنع

 ا ةعاعلا نما لعد نمأدقامنالعامتن يحوٌراغلا ”لرذتواهبداصللا عتب

 1 وكلا قرطظنيىذلا محتل اوملاو ةصاخ راغلاةعامدا 0 أ ل_سوهءلء هللا لدهن الوسرنأ

 الو .هارآف نومارخلا هلوقيةغللا لهآ ضعيلوقامأف هديسنبا لاف اهريسوابتمقاو ا
 اذهولاك و ارا هكا ىرب نبا لاق

 نا اوبيدسهتلا 586 اظو ريع موفور "نوبل رو تالله فاأ لعلدب

 هيدا ذالاملاْتْمدو ملل ي«-هنو بو رمل تقول دا اوم ة#نيظو لكَ ُُكو ءايشالا فئاطو

 ”نلذاعلا ىلعام موك تاعج تادف ارش :زلاك م 0

- 
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 1 زمم| ةيرلو 23ش 7 ار مول موقاه

 تاقوأ فهو 2 هءردَعب نأو»نبدلا من 0 0 كديز أ الداودعستيد- و
1 0 - 2 

 تناك رعا نأ هل_صأوةباكلا 0 هَ را ها ا 5
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 كَم لعل ملا علطاذا لوقتناهريغوا منو لول + َتيقاوما عفا بورمقلا لزانملاطم لعبت



 سوماقلا قامرينمو ساعك

 , || مكن اوىناغاصلا ف طيضو

 هاس اكو هام لديدعقدك

 درع ونت

 22ش

 (مت) __ملافرح ه نونلالسف 99

 نوجاَتصاَ تقاوم .لحألا 00 ا ال الر اىأىلام

 وفرع ىذا بدلا يارب امو اهو لال تدووصلا يب 21تاقوأة فر عمن مفيلا

 85 هد ده عم

 مسقاالكلجوْرَعهلوقو 1 ا لا ىلعموقوق-روك ذ دقاو نكودوقلاموذحم ذنحاو

 ىلا ىلعلزنأ م ةدحاول_>ءايندلا» ام-ىلالَرتأتآرقل انالنآر 0 ردا رفا عقاوم

 هياعاهعطتةيدلا لكم تو ةنسنو هرمشع هرخاو همم لزناملو نيب نكون“ هنأ 1س و هلع هللا ىلص

 لقال تاع اشاد مك ئ را تالاسجالو « دشنأو فارعالا نان ءامفامحت

 يد دود ةدودعمام هو نالف ىلع ل او ىد دو ةمدمام .وكنالف

 ٠ ربعك 0 م انركمع لاف 5 :رظأو اممحنت هيلع عمك دقو امارنم هرهش لكءاضقن ادع

 اتسم 5مم اقف عودا قير تف مال لا هيلع هارب نعأر مع لجو ز دع هلوقو

 هوان همالك نم مام وهو مف عموما ىحينيد_ج أس ايعلاوب أ لاوو ىثرلا ن نم همت

 9و همس س9

 3و ”لاكو كرا ردع ةسيلالاقف ة-ربديل اركشتانوهرطو مهد عملا مهعمحرنينأ

 نمارارف ردم نعأو ومو ءاطمبنأ نا ام اردقوههوقل لاف هنا ىحسا

 مولا فرط يفكر ظامل مأ ركفت اذاناسنالل لاقي ثدللا لاق نوعاطلاىودنع

 هوفاك اذا هنعمسهفريضيىذلامر كفتة الا هذ هريسسفتىف ن1 نك ل

 لات ودتولا هيقديىذلا اضيأ مملاوأنئام لكو بوقرسعلاو بعكل امسحاو مسهعمح ورسلا

 )0 انما اا ١ ام
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 دايم و ما
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 محي نيحرأ ملا مك“ قاوم 0 ا مود كا غال "نأ هانعملاق
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 هم قة مو

 امك ونحاتاالا ديل 0 مي ذأ رعوفارأ

 برألا تدتئااو< رنداويمطتاذا اوناك نادم هةراتعتا صان كلا ددمو

 ريهز لاكربشلا ىفدلمتراسن

 ةهمءو آم .٠ مو-)) 2 ما

 مشن هرطع م نباوقدواو 0 د امدعيناس ذ دواسدع كرادت

 مّ 51ه اًمشنمنأىلابهذين اا ءازذكا ندوهءالعلا نبورعوبألاقور عشا هفرمد

 نااكذ بيلا عيتتناكو يشع نمت مام م معى ىباكلا نب الاهومرب غلوب

 ا ل امم ىره ولا لاق م لف مهب رح تدتسا !ميطباو يطأ

 دهم < : 0 0-0 2000 27 1
 نينا يكل اوامجادا فاكر ايي ماوي طي كاسل ااردار دا مث وةهعاز>- ت'اكوةزاطع

 ىرب نبا ىكحو جا عل الئمراصفمشنمر طع نا لاش ناكف ةمتبامف

 نمش كو 5 لاق .ليايرشلا ورعان لافتين 000

 اذااوناك ةرال ارا ماوه ىيمدالا 'لامولاك رةعاس موهو شنب ا را ثور 5

 2777 ا ع ل ل ملا مص سس ويمص م ممم ممم حج

 ميد مأ دعقمو ساعك



 ل_طالا فود ةئصلا هلوق

 سودماٌقلا فو طيضلا اذهب

 نوكسسف عشب همك و
 هلأ

 (مطن) مبا! فرح هب نونلالصف 61

 لافاولي و اوولالو بر + ايفان أب هيلعاوذلا تراهم ءاطفوديأاو سعب راسا اوذصق

 ىلكلا ماشه لاهو لاق ةعازُ نم ىو طولا سدت ةراطعةأ سها مشم ابسشلاو رعو أ لاقو

 تومءادش ورطعلا عيبدق تناكو ريج نم همجولا تاب شم ىهفنيسكلارسكي مناك ن "مه

 ' رافع عبد 1١ ع 1 نسم و ءأه هرطعاوذخ أف بر ءلان

 تيطشي الفم مس مهعم تح عا سلام ع اذا مهرب تناكو مهن نعت ايها ىه

 4 28 1ع 55 ع 000 ع
 0 د تعاص تناك هاه مشن ليقوح رجصو ألتي ىد>لتافالادح اا مط

 ا انلالكانوتمف نلع اههيط#ب رمشفاوبوز هب هم ..ةلف انييطب هتييطو الجر تقداصاس منام 0

 ندم (متن) ىلا دوسان -ءالانبا «( مصن لج نم

 اد ه<

 00 را وولاة ع لام ا نءو ردع ن ءسايعلاو أى وروثدللا

 و

 ةطنلا ىو هريغو كيدلان :رمو ةرقنلا ةمطنلا ىلار ءالانيا ثدللاهل .هأ (مطن) موف |

 تشو معو ملت ا الم اح . هملظأ ةفيلأتلا مكقْنلا 6 اًض اء ان

 موقا.يلءراغأفاهرطع 00 تأ سعا ىهفنيشلا فب مشْدَملاَكن مواهز طه

 م

 مدظللا اورد هال, ف صو مولا ًاقالاو هتمطتد ةذ ضعنملا هضعبت مهذوأ رخ . ايهسيركا 2

 تعطل ام مالا وهئاصيص مح رس لكم ارم ريغو : رخو 7 اول نمد - للا

 ميظانأ ًاوةمطأ عمباو 97 امرخأ لكمال ومات ل عأ و4 0 طيخنهئشلاه.ف

 سل لاقي ىدْئث ”لكذ ةوهكلذكدحا رمال ىف ضءبىلاهّضعنَر رز كمت متل اثمللا» مو

 016 اش للزمن 9 0 يلا مان: !او 0 ا

 !ٍإ مظتملا اومطَتلا كل عفو ه ا 2 كر ىذلا د بردا لم «لاكز روت عجوماظوهفرغوأ وا

 تانآوةعاس | اغا ع ارش ثي د ىفو قاسثالا مانا ورددملدالا قوهولاكُو و اوان هما

 ماتا وهل كل 7 موامودشو زرخاور دولا 0 اكل عطش عد اد

 مماطت ىلع نازاعو هن !ةتْساالو قلعت 0 سيلىأ ماظنم عمال س ءوتريتاو يدها

وظمنا ديم بلا نمناماظنلاو تق مالبروضصلا تماانيوةداعىادحلاو
 نمناةم

 ٌلكو لما ىلءّهالا انو هت ورخشلا تاتو لن طظانلاو كلا ىفهتعجى ًاولّوالا

 ةدمعول

 ظ مَ نامل“ ةمناطمخ ام._ةواه تك اهاماشاوةَبشلااماظأون انا وادب -

 قوتكمسلا مالا كلذكو ضي نمنامالثا مطب ف ةلاي :واهنذا ىلااهتكن ماش أخت 00 5



 هاأ/ (من) مما فرح 6*3 نونلالصق

 همسو ى م ءو ساق مهر 02 0 8.2 .

 مظنمو مظتسو مان ىهو تماظنأو توطظنو تول دقو كوس او بذا ١ اةموطت ١ ديزف أ نع

 الطن اعط ةتابضم ةسشلا تهت لاق واضد امنذا ىلا نذل ص أنميات نعل

 لكلا نما هال 1 شيباني ناضاذ!ت رنا ةحاسدلا كاذكوا بطلا لك

 لاش هوةمسدلان 5 ىيطانأكلذكور ( ميقا زر ع نمماظنالاو كإ_سىف موظن هناك

 ا 0 وللا ماطنو ريثكل اوهودا رحب نم مان اج

 3 رار تطول وللا كئاك اطل و َقَصو يشمل لولا ضار

 كرد نانا اهمذ ىأددا ودل اولاع اى همدناج 55 5001 ويلا ادم

 0 2و 2 و مسخلا ةياوز و5 دود حو ناسا ءالسنالادءز ولاهم ردت اةرووشلاساورلاو « درطل امتازت

 را ب ةرت ال اوم ضعيف نسا -١لاو ديكلاوداّؤقاالَتْمالاو

 سل تاره نحو نراها كل همت مفايندلا ن 0 كيت لع تي هناث
 -ء ومع

 ىلعات ا 1 لاو رو موسبنّتسر عم ىح هماظتنا لاقيالل ق ود ارد طا

 تدؤذو لاك زلؤللا نمسا دخلا
0-7 

07 

 مالم هلا قوق“ را اردو نو

0 
 0 ا فار عالا اا ٌناريدلا ااضيأم 0 ااواعماب ملا امهووملا قوفمهشعبءاورو

 دمضتءام مظنلاوعضوم متو مسالا رود! نمسك و كةثالئللا:ىرهو طا الا

 7 ىف 501 و 85
 ةمرهنبا لاق عضوم ميظنلاو

 مظلة ةلا تلا“ هادي 0 ها
 د هو 0

 0 صض#لن ءبيرتاشع لداوتمٌثالقوأ ردع هيف بعش م ّط !١لم 2 نبا

 4 ل اوى سل ىلعهر ا يع لاو اجلاو ءاملاذلد : ىلع هنال

 ولولا نضر ظولاكلاو عدااو عدا 0 ارنا 2 اوميعتلا ( من (

 ول اذهىفىعيهنءاجامدعتن هامل يول

4 
 لك ع عاقل و تفل سناك !ميعنل |نعذ ون 1 ىلاععت ءاوقو موهيلع هللا ىلص ىلا

 لسى لعّتلادلا هنن ار

 الل يزه عدد ه- و 1 و

 هعل ل 0 7 2 5 ممل 2 عد : ىهنمسع 6 ةانلا لاف وهن وكدا لت اوةلسك مزاو مزدمعتلا عم وا. كلا قد عدلا

 1٠ ع 00 0 3 8. سم ب 3

 0 د 0 ري 5 دأ نلف

 راصىأ ةموعنئذلا مو سونأو مث ار ”مأ مويلاقيسؤملا فالخ مضلانملاو

 ( ريشع سداس نرعلا ناسا تت 8(

 زرر_هلا نمماظنالاو هلوق
 تيلمكستلاو لصالا ف طمض

 ييرماقلا فو ردكلا
 ةءعصم هأ فلاب



 تاع ضي د نوان الئنلا

 (من) ميا فرح « نونلال دق قل

 وهمس

 ةغاول ضف لضف ل ثم م مم امم ةيكىههئلانا ةفاهيقوردكرذح لام ما كاذكوانم انيلامعانا

 هى < #ن هيبدهعد

 جدو وبعل ما لجرلا ماو معلا ع ءالاوهّقرتلا 00 0 ار

 ها

 عراضملصالا فن و2 جايز الاف ميج الات 35 معو معانو وفم زوجي ملا ا

 تلقناف هل ةغاذلانه ث دخ من لوقت ع نمّسغامَألو ان ا تكاكمالا تلحا دن ع مم

 ةدلا فل اذه- 01 من متلو ةبنمعراضم م لوقيور 3 مق.ضة ب نأ اذه ىلع بتناك

 0 تتنك دلواديأ هءراضم ىلاتت الل مك نأ اًدهنم عنملبق مي م . ىدو|

 نع مع اورعسكم هلاناف تلقناق فالخلا هعراض لقال لهو هعراضم ق الخ ل ةحاف ع م

 || العتبان ل سيقول ود حاولو موال هيسضام ف ساو مَ ا

 7 او.ةطلم ل مم يغلف هئذو لام ىلع ءاج نيعلا ريكي متوكل اطريغشر ط

 َن أر ساكسل نع جالتاونغتسا وعدو ورذو حلبا ا د اعبا

 اذكول-فعراشسٌر تناك عراخم نير 0-2 ء أل عَف ىل اد

 0١ تاطمتلاتب ممن مئات او م46 ةرهدالوأ 0 ل

 000 كانت تاتا ةةدرتلا باسو مان ثيدملا ذو مدت

 عمت:

 ىذلاامىأك دانه«: ام لا ةفدب واعم ىلع تاخدي سم ىلأث و د> ىفو د د

 ميدل اعف © او... 0-5 2 2 0 : 2 مد
 رقارانحر ةاوانرم هاىدلااملاو 000 الدلاقءاغ ازانسلع كم دق وأ: ءلاذلعأ |

 ه.مو قرا اذغلاو شرعلا هن سلا هُنا ةءاسجلاوُة-ءانلاو هك :ؤرو كئاقلباستتمعأ

 0 .ناد-ىأةعابرمالا ما ثددحلا

 و هم
 موأمو هوهنع داوم او« هللا # ٌرَحْىىَشلانأولش علا مثأام

 يآ ع 9و عي 7 2 :

 ّكإ_:-ًاوه م-هلوق نهب ويدسداكحام هريظنو شدعلا منا ولاك مهعمس لانال ب بلا ىلعوهامتا

 ماعتملجرو مف لف نمل م ناو بممتلا لعف هذ "لمعلم نويبع نت ريمان ||

 يعل الون سايب امومعان ٌتيتولاَسْممءأ أ

 و و هر مءدو

 اع ناو 0 * 3 اانا ارعنعْكصْدنو

 ةظلغاريضخ رهرزاهار رعالو“ لال ةنلا بر كله رولا ابر متب لاو

 لاقو ةعاتلا باث مهيلعو فاّسولا شل عدل وة هنن نول عام توتو قابلا |

1 

1 
: 
58 

 و 5

 يب رحو معان ن يلع » ةوساواماكر امو اهب ىو

 "لج يع



 ملا فرح 3 نوذلال دو 64 (متن)

 300 يي يربي ل ل 2 2412121 2 ل ا حا

 دع

 م :هللا معو كيلع ب مس للا

 وضه لك

 را هريع ن نكالا مقفلة ءاطغ امو ةعاولا

 ريثكمل مو عطلأ او عطنو او لوك را اخ د ى>نءالاف

20 5 0 52 
 را كيلفااتنا موهدعلار ةولاق ىنامحلا هاكحوزاخلا ل_هال عام الا تامعنو تامعتو

 عجم مىلهفرمسكلا امان يعلا ناكسارهللا تاهل ز .زو< ولاك ميا في هللاتامعتم
 أ مو

 ماعد

 هاا نممالكلا ىف رثك ًاوهوتاكر دل تامعنأرق ةندو تاريسك ةرسك

26 

 ةمعتلاك ا اويرهول-ا لاه ةسنطانو در هل مي ل ريسكلاب

 وى 20

 را اةمعتلا عاود الفو هلم مح

 انا

 «زااوءامعتلات طقف تدم ثول تحت ناد

 هه م عه

 سا.عنااه ًارقءارذا لاك م- ماع هنرعتأام عيت ارأ مع ارق نخةمعأ مكمل عبس

 0 2-2 5 0 يا >2
 ندموز اج همعتن أىلءليلدوهو معنلا عج. ادهفهمعت الارك ام لاو دقدن الدمج ه-وودو مع

 5 - 3 1 3 3 ا 9 57 7 9 3

 نيالاف ه- لءام رعتاو هلع هلئااهم ل اوجاجزلا لوقا د ههد.> و نمدوطءاامدارأ ةمعنارق

 و - هع 24 و .٠ 1 89 و

 هيلعهللا عنأ ىدلل لوةتداوىلاعت لوقو بونذلارمَسنطابلاو مال سال ردا معلا ساي

52 

 مالسالا ىلا هّثباده سيل هللا ماعلا ىع-حاحزلا لاف كورد اعدل _مأ هلع ت مع او

 كيرةمءتاماوىلاعت هلوقو قران .هأباهقاتع هيلع ل ىلا ماعنا ف عمو
 لل

 ةمعللا ا ىلا عت هلوقو 8 0 امر ذاو مالسالا : دالة باعث هرسفثدخ

 نوفرديلاعت هلوقو نون كد تمن ىلا هأنا لوو رلعمقلاماهلابتن ًاملوةينونجع كبر

8 

 ى> تريسوعفتاو تلا سأل كور هم ناا لاق اهنوركشي م هقلاةمعن

 ود ه7

 مترا هيلعهقلا مذ أن م 2 داركم اوتلطدو 7

 ةنللالهثنا ثيدحلاىفو 1 ان لاو دساو ىعمتتتو افا 1 ا
 ام

 كوكلا نو رئاك نيدلع له أ توءارجما
0 

 ىأامعْنأو مس 0 كب انآ اوءاسعسلا قاف ىردلاَب

20 

 هانعملمقو ناحالا لعاح نك اتا ل قاموء هللا ىذر الضر اداز

 ُ ًانالف 00 ؟مهاوقىنعمولامّلا ف لخداذا لمت لادا هيفالخدو يعنلا ىلااراص

 مع م هأوقوتموحّتلا نمكحابصقلا منآوةسمْعلا نمكيلعُهللا مْ ألوم ذه سبلا ترص
 فئلالا هتمفذ لك أن لك أنم ْلك لوةناكرمسكلاب مامن مف وذ هناك اكان

 مم سس ع سس دس تسع سمج

 ةرايعمارمدكلاامأف هلوق

 لعفرسسكم ااامآقسيدبعلا

 0 م

 دوح ًاوهفن تهرأ ندو

 0 ل
 هينكملا ًارقن موتا ريسك

 ميك ف

 ل-جوز-ءهلوقو و
 ةرهاظ همعن مكملع -غبسأو

 موهدعلار 1 5و وقرا ةنطابو

 طمسوت» ل_طالاىف اذكه

 ها امهتنيىرهوملا ةرابع
 لو

 لا سايعنبا اهأرقهلوسق
 هع رردهأو لطمالااذك

 يدعم



 نءمكحلا فودنم هلوق
 هتك رهضلاّقعللاو قط

 واق . توت د

 (مث) ميلا فرح * نونلالضف 3

 قو هد نمنيعكيرقأاميع كب هللا من واّمعهلاكلمعتو موسعا اناس نوتلاوا

 200 نع :كددع هتلارق أى أحاعلا ٌْ

 انمعدلاس لا لماخلاو لس * را !انولوس لاهل م 3

 نافل .رلاوخةلاس الا لماح وةلاس .رلا ل ءاحلاو لاه دقت ل اوسرلانوكمالوةلاسرلا انهلوسرلا
. . 04 

 هزتلثم همه بعلب هللا ماو ىرهوملا لاق بيعوهو لحادت ةمسقل ىفلخداذهل هي
 كب هنلا مثلث كلوا عدح أب م الور زكا ورد تبدسفر 2ع

 نمزيبقلا ىلع بصْادَعو :ومهمالاك ىف حيصق يمص راسم ذمعسمىذلا ىرمشخخزل لق نع

 نواصون و راما نوذذحدقواهر و مادا ةيلاوملا وةيدعتألءامااو واكلا

 ةيدعتلا ف ةمقاك ةزمهلا نالتدئاز هفءابل و ايم كب هقا مذ 00 ًاواتمعهلا كَ «ةنولوة يف لعشلا

 لل َء ىلع #ع ع يآ 9 . 9ع

 لاق[ لابىد عنف ميعنلا ف لخداذأ مع ؛انهنوك.تاروح ءاثيعاما هضتاز اعدل مايك

 نقال 0 0 ل لل

 00 50 4 ه2 2

 م-نعأر اراب 1 ومهم ا يعتق

1 

 نبعلاةمأو تاف جر اقوم وعيد ىرعزلاد اواني مه وىا..للادازوهنودمد و

 ب ه7 < 5 م ص - .: مهو 2و

 َماعلو نيعماعتو نيعىَمعنو نبع منو 00 منلوقت رمزا
 و 0

 لاك هبشأامو كتسباَماَعْتاوكلةمارك كلذ لعف أى أ نيعى ا ذو نيعمبمأو نيعة مالو نبع
 -2 - 01 ممل .»

 مهما د21 ال 8 و 2 : : 20 5

 | الو تعم“ اداثيدس ا قو هراهظا ْلورتملا لعفلاراعخا ىلع كلد لك أوصت هيو مدس

 7” ه9 وعي 42 «ه-* 7-

 لك الجر تعمساداىأءذدوأو هخا 2 ةهءذو عنق : الع لوققفاو ناف هبحاصب اد ورد

 ١ 132111118 افرول كلما داكوهف هذ. عملعلا ف

 عاما او كتءاطب دمع أ هب زيع رف نيع سمو مكة وهن دوموهن ”اخا ىلا هيجأق لمعلا

 هنو. سد ثنو طا ورضخا دوعلام مو لمع

 3 ذو 5 5 و

 رولا متن ىحدوعلا مال 5 مدقن دو ول نم كلدوغ حوعاو

 قدزرفلالافو

 هم زوم

 الاَقُت ئاهكرابصف عش »* اة .ضالا من و

 نو رمد منال نوَباّسءفاضالا م ما د رآعف ةرلاب ف ايضالا لاك نكفاضالا و فا.ضالا ىو

 ن*



 نق

 51 (ممث) , مملافرح * نوذلا لصق

 بدَتق لقوا :فذخ ادع قفانضال امو !اهذعملل هانعت فايض الا ع ا نمواهتاجاان 1

 ةداع ىلع بيق تحالف ايضالاج .فايضالارورسكف ايضالا 0 اامذزهناىأ قفايضالا

 ا لذا مقتابالاةرثكل وبنات امالبق ىو ةداعلاسنأت ىهفةفورعمةذولأ م

 سمس هو

 ىحو رهلاو رهَدلا فاك تناك امالانسع مس مبتمعلال ناب !الا“ىل لق تناك و لورالو

 قاتكلا نعدشنأو يع أ تاي ىنامعللا

 يافا نعم ٠ راصْسَدْمَم
 را الو لشكر ركنا داو اهم - 1 م رد شيعلا هم لاف

 ةوثكول ألاف د>اولا ىلعم عا م 0 الو رم دال نوكت

 اودق باغلابا دكا ىأراتأ * ةازو رد اوفصو هاكر

 ها لللاقي نزل اوئرعرالا لاك الا ةماعتلاوريلظلا اهعم 1 ا 1

 كلذو ةماعن م لوقت ىرعلا اوةدارجودارج .وةماوتو ماج ل ثم خم امال ليقوءاهلاب

 زحارلا لاق عير مينا قا نم دوو وتلفاذا:ئ : ىلعىوأت الامم

 رد ع هدم 0 2و

 558 ةسماعتن 0 او داخل نموومانولودد و « لج نمى ءدهأو قمع نم 07 5

 0 لاقي وةماعتن ا نمزج نولوترواهبخ ضال 0 2

 رمد لوقهنمو امانا اودش أن يمز ملل لاقي وهم دجاذاةماهت جانب

 انا * راسنلابصاعولل امآن

 وع < هك ودل مص اوم وص او
 ىا املس تانر ملم ظل نعم اودعظاذا موقلل برعا الوقت 5

 هلوهسمت اك ل ةماعلا م هلسرقلل لاقيو ماهل ضد نم 6 ىراذغل لاول مونا-ا

 سا سم
 م٠2 وهو

 نك امنا كل :وماعتلا رار عمتك نم موهلاثمأن مواهُو و ا رالةماعت وحوحا

 كايلي نالاش هواد أن اةمتعالاهفءلوهسلا ماعلا ن 1 ولاشك را

 هلوقن ودعي الا ك ا

 ل همظاعت * اريعب كد ”ةماعلشمو

 ا ولاشي ركاربطلا ن ا ىآفتلان لج اليقُاو

 كطرل نح حدد
 0 رك نكتب ذةماسعنلانا نولوشي بارعآلا نال نامت ءاحامئ ا عرب ىذلل نولو ةيد

 و 0
 مهضعبل ]ود كلذ فر نندا الب تءاذاهينذا اوعطقف



 ثسأت اذ_كهاهانب هلوق

 ىقدلثمو ل صالا ىف ريعضلا
 ضةتةدامفىذلاو انهوكما

 حامصعلا فول ثمو هريك ذت

 سمها كال وةداملا له ىق

 (من)  مملافرح ه نونلالصف 1
 5 000 ري ا ا ا ع

 نيذأريةباهاندا عاصمأ »* 0 . نمتدءذاةماعئلاكوأ

 نورقتاوذن متسع 35 تلاها وغم نانذالا تدمجاف

 04 1 و

 0000 ا ددسما اعتز همناكو ا هوا

 ه «©# ىدإ شعم

 كلر فانك ر زان ناك 1 ىلا نمتيد مورس مث ىلااه را خا مطب رو اهتذ- +ًافا

 اهدمصالكأر اتي 5 اواهتصْغ ب ًءاسادقو اهيلا َثَمئافةساهّتلا ىلا لكلا 0

 ةماعتلاو ةقئلاوسفبو 0 "نم ىلعةيرزملا »دع كلذ ل ادي تظذَح ىلا نما دنالوٌتْررحأ

 ىهفيشحن مق ارز تاك نار ا 0 لا لع ةضدلاةبشحلا

 11 لوزا ناماعتل امه بخ نما | اذا ىالكلاد_لاولاوبأ لاقو معد

 نايلعالا امهاف رطب يدَسَح ناتماعتلا نوكت و ىرهزالال اق اهب قاعه برخلا و'يل_هعلا

 ]نايك ماط كاذر مرح . الاوس:اكا ادهن م امهد>ا ضرال قنالنسالا| امهاف ةرظ زكر و

 وة

 نيتماعَتلا تهمني ةماقلا قلعتو نيمضذ نير جو رالا ىف نمي وىلا لع 1لاافر طل

 ىلعنانألاناتيشِت ا ناتما لا ىفام هعلاالاق دو ةضرغعملا 4.2 ام اعنا# للا تاتراملا :اتماعلاو

 ةماعتلاو قا بلا ا ملغ موقتركملا مق ىلء لمحت ةبشخ ةاعّتلا لدقو ةماعتتداولارثلا قفز

 5 هدهوعل ث,ع ع 0 121000 5
 ىلءءان لك لل.ةوزواذملام الع أن مهنى دمي م ا هلطااك ءام الو ركملا ىف ةزمشأن ةرهد

 9 1 0000 ا 2 - ع

 ةزاقملا قرط ف صن بي ودوب لاق ماعت عاو ملعل اوةلظااك ليلا

 25 سيروب ىلا 0-2 ارا 20

 احورمدلا نومارا سس ل »ع احرلا اعان .ماعذ نهم

 ه6 هل سانفتلاو لاق # امرشا هيف ٌضئاَملا قا »+ هز-2ىر-_هوخلاىورو

 رخآ لاقو

 قانا هدم 5 زعاهتم »* اهمماعتالا هدير نال

 ال ل سلا د ءامثل اقف ىربننا هي-رشو *» اهدبر ف لاطال * ولو

 تيلااذهدعب ورمسكتملا ميزولاود رد رلاد نظم

 هد تاكرو اوس

 قارمش السايل تسع مح »* اول سك امو ىبدتحا تاق ترداب

 مدل ولا - نطابةسداوّدلاوهٌغامذسرفلا ن مة-ءاعتلاو غامدلا ى طغت ىتلاةدلخلا ةاعتلاو

2 0 

 مم هع تهذو م تقردتم- اَنْ ثوموقلا ةعاجت 2 !هئلاووير املاةمامتلاَو

 ه مم لل
 لاق مقر ومع ا , مشرع لكل يقوم-هرادن ع اولْو2َ لةراولووه-قير 1



 كاودعلا عمصالاوذ |
 تال 31 ع

 0 لد ةيودى ||| خا 3 ا و اعف اا :كزأ

 عود 3

 ْ ىانربىدنء|ثدد- -قو مهتماعت تااشدقاو قرت أ م-هازنم نع اولعرااذاموقلل لاقي و ا

 ها ناعاو رامهلعلف : ا

 2 تلساا فالى نادخاو و 5 رع ى أةعاهجا ةماعنلا ممماَت تااشدةو القره مه ْ

 ًالايسا كيدرب ف موملا ل سأو »ع مهتماعتتلاشد فانه رشا

 رخ الدشنأو

 طا ىلءاالو تدهس #23 فج ىذرغءاضقُتْدصَلا

 7 5< و ه- عر 0

 رد مهمد هضعو 3 2 قدرر اان

 ىسعتاار ارا لاك ةتماعت كس لاكن لولا ةئاعتلاو داما عاقل ا

 2 ومع سو

 لود د 5 تارا بْوَدَحَاولو

 كلو 1 رد ا مللدعلا فس 2 اذ ماعتلا فرغت هنانا الل لاقي نايعلاا

 | نبال .ةوبرعلانمهتعع-«ار_فةلالاقىرهزالا لاك لجرلا فرع لي قوقيرطلاةساعتلا |
 ةرتتعلا# مدقلا تئاملمقو مدقلاردص ل يقوقاسلا مظعةماعَتلا 0

 ىك م كلذدن ءةماعتلا ناو #23 كر دوفقا اذ كض ْنوكف

1 
 ( نمةماعنلا نبا نأا ل را هنااا لسقو كلذ لكب رمق 1

 ْ ةماعتلا ساو 7-5 ىك سه ككل ذ مول هءاعتلازءاو 5 هلوق نم ْفاعَتلا بكس هناك قردطلا

 ١ لوهتسملا تلا ةماعّتلاو قا اةماعئااول_>رلاةماءّلاورثسلا ىلءتوكيىذلاقاسلا |!
 ا هماعتأانباوهلوقىفةدس ولاد ةعئاولاة كا ةماعملااو مارك الاةماعتلاوح رفلاةماعتلاو ١ 1 . 00 ا 5 ا

 أ اواجو ىظلاءاددنمهاوقك كلذا اود ا وبرخاةدشل مساوهلاف يكس كلذد نع
 7 0 .٠ 4 2 35 عر ُ
 نيزز1 كك نوكيف عا تدبلا انهو ىربنبا لاق ةركب الوءادم سلو م-ميبأةركب ىلع ْ

 هلتقوئمودسلانادول |

 ىعذافاكو. عىل 6 درابزرثءامو قسعلا دك

 ف

 بدلا نار ئ كا دوكب » ا ىرهمكز 50

2 

 5 00 »+ قالت ْن ايل

 5 هه م

 لبلديواولاب هتلخوومتاا



 ام ىنائالاوهدباّك ىف هلوق

 ها لصالا شما

 يود رح صرف ةماعنلا الا و دوسالا دو وهب ولاخ نيا درك ذاذكهلاقو

 نوطبفدارأل اك هنوط:ىفام مكمت_سنىلاهتهوقف لوقي ناسك! ناكحو حاوزأ

 (من) ملا فرح « نونلالصف 36

 وم

 ىك سم كل ذموب ةماعتلا نباو #* هل-رو صولا كك توكيو

 نطايو طخ ةماعَتلاو لاك راسل ار اتادالا ىو روزا ذاع نكورحلا سرف ما ةماعنلاو

 | اذه ضرغلا نكي لناوهبأك فتيبلا!ذ_هح رمش دقىناه.صالا حرفا انتر أرو لرلا

 لوذخ ا ذإ كنملاجرلا ضرغ ةياهننا لاق هال ةعصأا ىلا برق هنحسحا هنءللةنلا باكا

 ا 1 دودعلاو لحل ىلع واج تنأ لوذخ أ ىو كلمت اضالاو لعكلا

 ىشعىذلا لو ارز رةسماعتلا بالا و انآ كرم ةئاطتلان أ نوكيؤ كككرهدؤاقلا

 بوكر بد-سفن فدد رفس كركر ارك دندبوك نمريسُتلا ىلا برقأاذ_هوهيف

 نءهلوقيامر فلا نمل ىف سدلواب راها ماو مامز تم سرا بك ارنوك,نأ الا مهللا سرفلا

 اهدْخُأل اوت ب هنوكن الحار و ااك اراجع ةرقوم كة لح مالشا نأ ارت ىأف هع

 ةيعارلا املا ىو ماعنآلادحاو مَلاو هلوهتسيو ردك ىذلا مالاوههيشسووه هرم اواهاجو

 دشنأو باعث نعهيفةغا ملا وثني ورك ذيءاشلاو لدالا متتلاهديسن !لاك

 لولملا قا اونا موح را انك ماعلا ناطْشاو

 ةمرلا 0 عجل عج معان و ماعنأ عجلاو

 ميعانآلا هن َّت اوم 0 فد مومَد دق !4كاد

 نمّلدقام لدم ار ىلاعت لوقو مغلاورةبلا وب الا ماعنالاو ةصاخرب الا منلا ىنارعالا نبا لاكو

 لاك اهبقدعّفمهارد هتهقذخوةفوهامل دة ىذلا ىلارظ,لاك مكمل عاود مكحنلا

 نولك أو ونوعتمت اذ رغكنيذلاولجوزعهلوقو غلا ورةيلاوليالاانهه منلا فلخدىرهزالا

 كلذ ل ءفنال مامْنألا نأ 5نومسالو .هماعط ىلع ىلاعت هننانو رك ذيال بلع لاك ماعْنألا لك ناك

 ماعْنألا لاك ءارشلاناف هن :وطب ىف امث مكيق تن ةربعل ماعلا فمكل ناو ل جو نع هنلالوقامأو

 اهترخ ؟عضوم لاه وهنوطب فام لج وزع هللالأق كالذاو ثنؤتو رك ذتمالاو عَنلا ىنعجانهه

 تدرفأ اذا برعل اون الجو لد ل مت امن ىلع عمي و ثنويالرك ذل ارذلا لاتواهتوطبف

 لج وزءهللالاق منغلاورقيلاو لبالاا ماودارأماعنالااولاك اذافليالا الا مبا اوديريلمنا

 ةئاممامتمقاخ ىأح او زأ ةبناعلاق ميا الاهننا مكة زراثاولك اردو ةلوج ماعلا نمو



 3 مح وا 5 .٠ ع 82 »و ع : . -- 3 . ا

 5 رخالاهو انرك دام ل صاو>ىأ 5 هةلصاو>-تف.حارقلا لدم 5 هاوق هل هو انك داماأ]

0 . 200 23 7 - 5 1 

 9 هل كود و هو وس هدوء 1 |

 را اا 03 نووي م ”ماع( لكَ

 قى كرك نانا
 ها نراك سذهتا

 يدعم |

 ١ ءامسأنمَّلاعُت عم .ضلايكامتلاو عيا الاوماعن الا ترك ذاذا لب ةلللوتن نم هو أ

 5 وذو لاق امطرأوحان رلا لب منال بوند عبر ْ

 < ةرمأشلا ن 000 8 فرتعي ميرة اعلا نه ْ

 ْ لزاتم نياعلاو ةاعالاو وابّشلاو بولا نون تعبر ىهلانناوةم د نعقاعللا كودو ٠

 || نالاك جوعمر سساتك ىرهوذا لاك ةراودعب راو رداصت_هيرأ تك اوك 1 ا

 نةارزم ناعتلا ىرهز ال لاه يدا كلا وست ةحسر انة وق دراولا ىعستو رخل ىف يبرأ ديس

 ىهو ة هر ورطة عن حك او اوك ةعب رأ ىو رداضلا مامزلا اريعست نير علاور قل لا

 باعث دشنأ' ماعلا اهل لاكي وةساش |

 نأمل ىودلا لعب ةللالا < هل ارفف هنماعتلا ضان

 ْ نأمل ر كلارا هع ًلاماعُرو ضس ةعجرت ىف فو: سمرت ذدقو مولا نم, انا ذه ماعنلا

 لاق ع مأاوداز ا ” ىو ن سد

 !متوعو مومةل راكب أ مث او * لكروت ال اولا نعت
 ا راج وانس هس لعوامل دا وسال الي هقرؤنإ مدس مادام حا وكلا 1

 سدرك هم سس

 ا لعذواهلمقتناك ت مر ا اوعب رسوم هع 0 ان مع ءو لاح اممومهلا ْ

 | هنموةالصلا سودا إلا لاطأ ىو راب 0 ذلصت دقو دان ملا راذك ظ

 ْ ند *« منان( سعشلا ارتدرردت « هوقو 0 !!لاطأاذا“ ءيثلافرظنلا م امهلوق ا

 || اموأ مزللاو لالا همفامفالاءاعسالا ن ءلنال سس تو عواطلىغئان) ىااشرأ كلذ

 ْ مكتافاذا قحساوب لاق نينا + ل كاد تل نع موهو ماللا رينا تيتا ا
 | تنك اذازكذهسنجرت انف نينكي ىذلا جدملا بر دسك امرت دز اادجر ماوأ ا ّْ

 ْ مالوش ن هبرعلا نهنأهب ويدس دو سنج ظفاري ف له-هقنأ سانلالا تم فوتسأ ِ

 ٍ 0 اون رك ةغا ىلع ةرسكل |ناكسا فن مل لصأ ناك فلج رلا

 1 الحر 5 رو ز لحرلا من كلودك ارمذموأا رهط ماللاوفلالا هرقام ىلعالا

 مم نرعلا ناسا - 1



 (من) مملا فرح « نونلالصك 74

 ترماضبأ ىحو الجردبز ماوالجردي زيت برعلا نع ةباكح بلع لاقو رءتملاوهاذهذ
 000 مدلل بليادامدناوخ .«اواموق مهب مذواموق م هام

 مالو فلأ ًاراغل سذج سس سيف ع ناك اذاىرهزالا لاه الاجر اوم نوديزلاالونيلجر امن

 ديزل رلا مذ ودي 1 رار و باتا ناوادبأت صنووهف

 | سودا تاما عمم اف دمع :لم ةنالو زعم جلا ىلع الحر َتصْنو

 | نانا نالعت لبو من ىرهولا سدح ىءلدت مالو فا هيف م داو 5

 عب رام مفو 0 3 ا العيان لاعق“ الار رئاسفرمت

 لوقتفةيناثااةرسكلا حر طم ةريسكلا ةرمسكلا سن عياش :لوقت مدان رسكو هلوأ تشب 0

 ما |وةتفاحو ةنملوالا ل رتتو ناشلا نءةرمسكلاحرطت نأ كلو نيعلا نوكسون ريل م مث

 3 "الخد اوك را ماودي زجر امن لوقتو نيعلا نوكسونونلا للا

 قاثلاو ه مخ هيلع مد ًاديمنوكين ا امهدح أ نيه-و نم عفتريد 7 ومن ل عاف لس >- رلاقدنه

 كلذ ل .قدنأ تردةوأو* نمكل لمقلخ رلا ماتلقامل كن أكلذو ف وذ ادتبمربخ نوكي نأ

 اذاوديز وهف وذ افرءاذا نامل اف نزاع ىلءو:تفذ-ودبزو»تاقف

 لعافنال الجر كلو ةب هترمنفو اعوذ ماللاو فال برلا من ترمذ دقفالجر متن تاق

 فير عت هيدارو ماللاو لالا ه.ةاءىلا فاضياموأ ماللأو فال ةفرعمالا نوكيال سَ 0م

 ممل اوقتالزيمضلا ممل سالو هريغالو لعابناوالو مهب ة

 تاثناو زينك اسلا نيز عمتي مك لعبا تلق امن ىلع تاخدأناواو همن نودب زلال 1

 قتكناممنالد تأ و ةونيعلا كعمنونلا تف تنشناو رسكلاءنيعلات 1

 تققولا فةنك اسءانب تدعو اههف كلذ َتلعف نااولاك 0 مذىأء لتصنع من عماسب

 َموأَصضَو نعم دا ىفو ”هل-مكئاوأ هلعقلا تمعئاودا رأم مناك ثدنأتءانااهمال لصولاو

 ا لبلاو دقن[ تمعن وىئريثالا نيالا لضفأل سعال تعا ن دو تمعنوا هيف ةعجلا

 عب ةلعتل وأ هلا اءذهفىأ رهذم ل _عفب ةقلعتمامفىفءايلاو حدملا صوصخملا 0

 ها ىرهوملا لاك كلذرمضأف د ةحسلانف ىَأةنَسلا ىلا عجاروهلبقو لضفلا لام ءوضولا

 ةمْرلاوُد لاك نق ولا فةتام تمن

 دليلا كور تمد لا اعد * :روع اص: لطم عةزحوأ :

 1 ول اعد د ل ا يب جي جب بيجيب 2 ميسم سجس بيسو سيسبب وسب بيو سبا
 اولافو



 3 (مث) ملافرح »« نوالالصت

 ةفرطلاق ل مةكاوقكموقلا مئاولاو 1

 بلا خآلا نوعان لام د»* ها ىامدق تلقا

 ومو

 20 : م 22 ع 0
 لاق هبادريع 0 مهان امهمعتوموقلا ا

 ناطروهو سال دعب يدا * د داو موبد عي نماه معنا

 2 9ع

 سم

 أ 00

0 

 من ىوردقو هيلعةلامءّتس ارثك ومالا لو افجي ريكو نونا جنس لح ْ

 ا ءاودتةكدو ىرهزالا لاك تدل مأمن عا . الا ىلع ني#رمسكب ا

 0 و مهلهل لح رلاامعنلجردنا لاقي وهمكحأ ىأدريغو كلي مءانلاقي وتدزو تكلا ْ

 عاضوم فاعل ل را تور يلا ا را «لطناكلا ْ
 0 6-0 ا 5 0 8
 مناواههلدشبا ىأ هيمدقىل جرلا نت ىناللا لافو ىوةب سدأو قد رطلا ىهىتلا ةماعلا ند ا

 تال م تال رد ان ارت اوطخات هت يدصع سلا رثا منو ٌ

 نيسعلامزحونوتلا و .ودأو مداعو عفانو بنش رفعجو أ أرق همك ظءيامعت هللا ْ

 ىلا يد>ةدع وأ ار د رتل رك معقب امعذف قاسكءلاوةزجأرقو ملا ديدشتو :

 هذهراتذهنأو ملاصلا ل>رال حلاصلا لامع ضاقلا 0 ورمعلل اك نيد لسو هيلع هللا ىل_ك

 ةلوصومالو 0 وصوم غاموددشو مخ فام اص أ ثالا نا لاق ةباورلاهذهىل->-الةءارقلا !

 ندع للك ابيسحمهّلا ا نلتم ةدئازءانلا اوّلاملا ايتن لادا

 نودلا عفن نيعلا نوكسونونلارم كالا ؛قوريثالا الاف حلاصلا لجرلل حاصلا |

 نولوةرونيعلا نكست ملا مادا عمنوزيجالن وب وهلا حالا لاقو اه هرمسك نيعل رم دكر

 وبأامأو نيعلا نانو لاك امعنفأ ارق هنأ مداع نع ىو روةط وبتعتسلامعأ فدي اورلاهذهنا

 ليوأت نانو .تاغاكالت منوع 1 مافلصالا اويل ملل دك عودت

 سا ايو يشمل :ىنعملاة لءقام سدي وأ لهقام ميلة الا لاك جدلا أ ا ىنعملا اعنف يدلل

 لاقل ذو مدلا تامعتلاوةبمكل تالا كل هع

 ب برعلا َكامرذنملا نيتامعأ 1 مدلاهتشير ا ننال قئاقشو ناَمْعَتلا قاف ةدلل

 ناك هنالك املا ةريما با جدش) 1 !١ناةدسءونأ لاق هاهنا يشل اال

 تااقءارفثلا لاو هابل اوٌدنصانلا ومعضاولاو ةعانلاةظورلاءامسأن م ورعوبأ مهّرخآ ْ
 و لي

 مد ءاوةستكمملا لوشملاو ماو ةقولا ى هواه سنك ى أ ارا كب ريبدلا

 اذكهةدسعوأرك ذ دو هلوق

 قو ءاملاب / لاتصالا َْق

 ىل-ع دا بيدها

 اهنوديد سءولأ ىواضسسلا

 "ا ها

 لصالاب اذك اهتمعتو هلوق

 املا ل علا
 ةعينضم ها ديدظتلا
 لصالاءاذك اهتلدمو هلوق
 (نتلصُر اهلعإو تيذبتلاو
 كاسعل هل وق هسيلعلدباك

 مي ها ل لوصملاو



 ىارلا لوقو ىرب بالاك عضاو ءاهلكن امل عان دما :

 3 ود نيم ارى ودول موو اَنَص

 هناامد_كنأو 0 عضومناه.الا وهديسنالاق عضوم مسا نيمدعتالا

 ىارلا ىلا ىربنيا

 ح ود-نيمعنالابدتلازو « حولوهو ليل, ةويصامص

 ةْسيدلادَْرَعلانامعَنو ةفرعىداووهوريك الان امه وهوتكعار ,الأّنا هعتنان امنا مهو

 مدآهقلا قلخرن-نبا ثيدح ىفو فئاطلاو ةكم نيب لمح مسا كالا ل ا
 2 9 8-1 ان 9-00 ا ا هه

 ناهفاضأو ةفرع ب رب لح نام«:باحسلا ناهعت مال_سلا هيلع مد ارهظ حسو انحدنم

- 
 ياللا اس 22

 هتلادبعلاك تافرعىلا حر <#فتاطلا قب رطىداو مغلا,نامعنوهولعل هقوؤدكردنال باهسلا
 . - ع م١ اكل زم َّ

 2122و
 ب .٠
 ملال

 5ك بد هما م25 ةهلمس قد هس اك

 تأ ارطعةوسن ىف بش ز دل 01 تمن ان امعن نطااكسمعوذت

 ا

 1 كارالاْن امن هلل اقي و

 51 : 5 5 - 1 3 - --ع

 ٌكارالا نامعنب ىلصنمو د قرعتادبتامقارلاوامأ
 2 2 "2 2م س 22 “>

 1 ال ل 0 00
 مع 00 12 نةمعن نر فاسدو كم نمبر تددهتلا قوه دملا و دكم نيب ناكم معنملاو

 و 007 و 1 و وو 57 او هةم2) ىوىو ى

 1 ناونامعنو نامعأو ىمعنو ع ومع هو ميعنو معانو كار عالا نبا داكح

 نالفلاسقي عضوم مانو طي ماءاونبو نتن ىلا نوم برسعلا نم نا معانسلاو ىطيضاذكم منهو هأوق

 ثرك ااهراق 0 اا نم ملا فار 5 نماناعضومامهو ماعتو كرب لهأ نم لاووبوكجمللاو لطالا

 طمذو ثدعك سوماقلا

 هلوقو مركك ىنافاصلا ف
 1 دانع نا

 لابد نعل اوبر تع د#* َىمةماعتلا طب صابر 3

 هل لاقي امد تع رم مسا- عانوكز ةرعلا دمع نبع ا سيتا ةماعتلاو لا. دعب ىأ مكماىف طمضو نيعلا
 مخل . . َّ 57
 لاف معنو هلوقوا هع هقد
 هدم نءاهاور َةعانراَمعك ذراعا اره هل هناك ان هتلئاغي بطلا بهذي ن براقع ا 0 0 5

 ةفوقوم ىهو باول باوج فم اناا لب كاوقك ماو مان 0 0070 ع مكحخفاول فالاىف

 امنائىرشزالا لاق مقاوم ردع راب دس هلال روتانا را الو الا يضم ها ىبركك 0 < تح 00
 #8 مودع

 اذاىلب ضنا رون نوكير ابدآ وكب فول ب ع الانلاماوفتسالا يباع

 د هومر

 ندم ىللجر نع ةداتق ثد دح ىفو 350 و 4قيدصت م لوقتف ةعيدو ىد فعكل نم للا



 -ه-

 ملقا 0007 تاقفّىع 0 - هدلؤ ةد لع هللا ىل- بلا ىلا تاتا مل

 هك سس
 < ع - هلا

 ريمأ انه ىدولانافعو و ادع ٌىرقدقو بأ علل ىلا تفلاب ملف َدغل ى هنيعلارم 82

 آو صعب لاو نبع 50 م :مالقترمأ هنعدتلا ىشر رعننمؤملا أ

 كا افلا نيعلارمدكب م الا نولو.ةب شد ردا -ثأ عمسأت نك مري ْ
 لاعرذ مم سحر لبشدنعا موا جوالزخ لعدم لعّبتكد أى اَحور لئادارأ |

 كرتاىاهنع لاَعَتْثَمَعْنآ ناين بوب لاقل جأ آوى 12 هللا رع لاتو لب عارم لاق فد ١

 تاطلا لود 'مايتباجأ أى تمعن واش اوف فت ةدصد اه 3 ذأ
 ١ 07 مساس سو 7

 امعنعاقنا مم ا حالا * ةلاسالال عاقنا لوقت

 اىسااهلعف القت هنكل ةيفرخا نمامناكم ىلع 7 هنالموق نبك همف سعال نسم !لاك |

 ند هع دو«ىلعامعت ءاقنوكينأز وع و امض تاقو اريد تاق كلوق د ىلءنوكيفا مصنف ١

 بوثااعإ ولدملل ام مةلاتف فلام نينكا |ساا م >ا5 قالطالا 1 كف ةيفرحلا

 نو دلل لس ار لعل اهي عل -ًاوزباوملا فرشأ علا نا الدو ةمعتلا نم 7 ا

 هلوقىلا ىرالأ اهدذالو

6 6 

 مدلل نادعولا ات 7 اهلي صاف ممآتلقا دا و

 ىعراذلاهدشنأ  رخآالالوقو
 .٠ 95 و © - َ ءءء هةموو و 00 3

 هتاف عودا عنمال ىف نم رعت 5 هيتادعتساو لاا الهدوح ىنأ

 3 ٍِء ِع . 02 : 7
 اهعوذوءالثال ال. نال دبن وك نأ اههدح أ نيبرم ىلعف هبصن نؤه ردو لكلا بأ ىورب

 0 2ك >2 و 1 ع 5
 نسمح للتلا ىعألوالاه-ولاوةدْئاز ردلنو د تارح الاولذلاه دوح فأل اق هن اكفلدملل 7

 0 ا 00
 لع  الاهحولاو ةدئاز ريا: ععالنوكست نأ يبني كلدكف 0 ددقهنال ا

 دوعلا نوكأ د. ةةلصالنوكن ”ك ال نالءيلاالةفاضايفل ذه هلا ال لاسةفورحبْن نمو مدح ةدايزل ا

 تاك ال تنأ تقف فذ !ركتالو مراككا تأت :الومطن ال ناسنالا كل لاعول هنأ ىرتال  اضيأ ا

 نم كلذ ىفا ل لّذحلا ىلا تنبض اعمجبني صال حصاد قال تناك اإق د وعلل انه ةظفقالا هذ ه1

 تاقىأه-”اككاولااك 0 هللا ل 2م و نيدضلا نييبىل_داففلا صيصقخملا |

 معا ةماعنلاو سبلة ماهو للاخ ىأ هل ملأ نجنبا ءاكصح نيل ىلا ْ
 ددسال ]و3 فس رف

 ةسسلل

 هلت :اهعوملا ع:ءال هلوق

 حامصلاو ل_صالاىفاذك#

 هل_ةاه سوما م <2هلاىفو

 ىغمىف ىذلاو عوملا سومو

 هل-:اقد دوما عنعالببللا

 هصئام قوسدلا هيلع بذكو

 لعاق (دودلا عنعال هل و١

 حودمملا ىل_ءدتاععسنع

 هلتافو نانلوعفمدوؤاو

 نأل < ولوأ لوعنم

 هدوجىأ عنيلعافدوملا
 دارأ اذاقىأول-: اقم هءردت.ال

 مرعالهدوقمإل_ةقناسنا |
 ما هلصب لب صخشل ا كلذ

 هسيئكا هأ 59 دردرب رشف

 ا



 2١م ١ تسب 2 '
 مملا فرح #23 ثوذاألدذ

١ 

 01 2 ا ودم 17 0 دو هود -

 ىفاذكهلامللاو لعحتو هلوق
 ِثْرَكنا فهمك ةماعتونأ ىربنبالاك اضرأ د#تانأ كي و :ءاجفلا نب ىرطق ةننك ةماعنولاو م - 2 7 ِء 00 5 با ماسلا

 سوماقلا فو حاعصااو لصالا

 امو ةد-وملابل.تةدامىف
 0 3 مقل وأ تا | هم هل ع 5356 و -و

 توصلا نحو ةماكلا سرج ةمغنلا (ومغل ( ةأيما مسا مذلاب مثول سلا ىف هءدنك داو

 وهم ه2 95 010 1

 3 : وحن ةدعاسلاو معن عجلا وةمغتلان :رس>و هواهريغوةءارقلا ىف هلوق ف
 "مانا 3 امد َعمسف تصف اهيةنوللاولزرةرثاك ساو و ه2 برص دس 5كوطأ لرد ناك

 لابدتاو ةماعتلاولعَو
 ا دا هك امانا ىدنعولاه ل وا الا ماكلذكو م-هووةسلا :انكا

 3 ماما مدس 7 - 5
 هوو“ انغلإع دقو مان ,داكردك يد مثنوك ا 2 3 :كلةو زل عج مسارح نأ ىلع فمهوأك قفرقوالا

 قمح 00 عال عع اهاعدو
 مالكلا ا اق مالكدا م 1 داو مارت دلو . ّ رم

 فر < مهلا نالفتكسوامخأ 1 اولاك م مم 1 مّ قرع مالكلا اوهلذقو نسال

-- 7 2010 

 نوكيدقو ةقن-و ا ءاكح بغنك اليلقهنم برش بارعشلا ىف م مخ و ةماكب م ا م مخنتامو

 د - 3ك 8 و ه2

 مقرف ومش عمملاو ةيوقعلاةافاكملا مثلا مقتل متن لاشبأ اهّدع 0 ةمغئلاوالدب

 ىلع مت ةمقن عجيىفاولو ة. نأ |سامقل | ناكو لاف م ةاوةمقت لافي قب نب اءكوتفتل نو ةمدّنل

 نأاناعدةوددمسنالاك حوتفملااو ريسكو روسكل 1 اودكذ نأ ىلا هةعاولدعف ماكر ود 0
 إو

 و ..وحءاهلا لا ند

 اذا 101 ل سر ل ناش تنل ادهطو هده نوه ءاكح امد هعتج كاد دقو

 > ردد 2 6 _
 5 . 2 .- 3 ايه 5 : 4 -ٍ

 نومةنت لهىلاععت هلوقوراكمثالاةمقنلاو هيوقعلا ةمقنلا ىنارعالا نا عنصامبةيوةعدأفاك

 7 و 4 ا 00 ا 0 ع-

 ىأنب ىلءلوقهنموهءوق_هلادمعنلاو ةمعنلا لا ةءىرهزالالاد نوركحرنت لهىآانم

 ههحو هللا مرت بااط

 مس سام هر وو“ و أم

 ىنس ىف نيماعلزأن 3 ىقمناوعلا برا مع

 نمدان اهوركم ىلع ادحأ بفاعام ىئمتاا مراح ”نكالا قه سفنل مه امهن[ثيدس كاقو

 ةياعتستعاذا مقانانفرمسكد 1 َ ةازسرا لدم ىرخوللا ثيد ا ىفرركم دقو هل لبق

 اذانا.>الانالفن مم مم ودغلرم لكلاب تطفو ىاسكلال الا ناسحالا الاه املا

 هقاءا عاق ريس ناك هنأألا لحب ع 6 للا ثددحيفو 0 ارثكىلا يدويا عدل

 لل

 تش كيوهقلا ةمعن ردك ىلا: ةءانغ ناك ةةمعنلا نكمنأالا ةأك لا عمن ماض مه اماىأ
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 منو تامقكع باو مازال وماء كمت متاو هنه مكس اذار الا

 لمه

ْ 



 الب 1

 07 6 مملافرح د« نوثلالصذ

 1 ع نونلا ىلا! مكح رس تاقنوىااقللا تنكس تش ناو ماكو تاكو دلك 00
 قردصملا طيضامة: مشو هلوق 2 ار 1 عم يندد يب 2

 ودوكيرتكلانمكلاو لصالا

 تدقنو حامصملالوق ىذخقم

 قو 0 0 ا و مقسأو 5-5 2 مه دقو مو ةم عل للم م .ةنعمملاو 1

 ع

 دشن كا اي لا مولا هللااونموت ّنالا تماومتنامو مرسل 1 :

 م هه

 قو َةْغا بعت تاننم مقنأ تامقرلا سق نا |
 .٠ ل .٠ د 2 2 0

 8و سما ل
 0 هاقلا

 بريك هذ موت وسو اهل اود نا نر -منأالا ةسماىنماو هلام

 رد_مملا طيضو امن لعو : 90 6 اس و مق
 َ و
 يدعم مأ ررحو خضاايهمف ا تسود ةلوسجر ارق العدس لاقيىربنبالاف ١ ارم ورا

0000 

 نم لسعد موهواش نأ ؛موقعلا ف غلبلاوح مسملا لجوزعهللا"اهسأ واو لا هارت قتغلاب

 ا را راو ا رضا معَ ضو طاح ةهار 52 مم

 مقل : ألجرلا ىلع سمعت لاقي قدكماوب لا هللاانمانأآلا اًنمزومقت ل_هباَكَلا لها الق 1

 1 2 دك 22 هو ههمدو 0 . ءدهوع ه.< |

 1 مكس اىآهرتون الفم مالاةيوتما ارقلا ىرثك الاوهو مهن أت مهن دو>الاو لاف م ةد اهياع تمقنو

 || هلوقمدل ” شاوي مكن لمعت مكرآلا لمَ م ملسثملاف لئاقلا لوةىنعمد.عسونأل اك |[
 : عءه5 < ه9 ْآ

 مقرالاو ناملاب هيلة توق ساسن اونا همس ب ىذا م ,ةرالاو لاق هير أتي داك أمه, لقينا

 مقرالاكو وذهنعهللا ىضررم ثيدح قوريت الأ نبالاق تايلاند 1 00 :

 نما نأ نوعي ةيلهانسا فاوناك ا مقرالاو لاك نم مق ها نمل ناكد تكن ىلع دنا ١

 : اذا قتل نول دارو هاما غرر تا تاماسعرذةقيقدلاةبخلا ى هو تاحلار ًاثبدلظت ا

 ة#بقذلاو ةكررقلا نوم الف لاقت ة.سهقاب رمل عشار دعي لانو لاما ارم ناك ا

 2 00-50 6 50 7 ا 3 ار 1 ا

 ةيقانلاو ناهعيرع د وو ردت ةانلاودحاو ىنععة-عيسطلاوةمخلاو ا

 + و ع ع -

 ١ لْضُفملا نعءارغلااندشن أ دسعو:أ لاك .س دهأ ا لمع نم نب ةيقان اوبر ماع تن, شاكر ىع

 انما ا

 ه- «<هم وح م78س

 لاق ن علا ع نمجمقانوهلوق ٌْ علو و»ن اقولك نبأ مأ * ا ةدجأ

 5 م | ا هم- هر 55 ل

 2ر 2 لصالاب دك حلا 1 عطف ل 03 4 43 ةيقا ىو أت كدنا

 هد صر )لاي سيدها : 2 5

 اذاتمقتاو تمنح |[ لاق نءل نسف كنذاولا

 عنصاعة وقع هنافاك |[ 7 نة ديلوأ انو نمسا 5 3 ارسم دام 1 ثاسرأب دوعن

 كلا هإ ككاذر د لاق 7 0
قنو لي دن تادح ,ىدعنبدع_سنب صاعب قا 5

 3 لمعت ((مك 1( عضوم مسا ى م
 هب

 لويد

 ةحدافلا هدفا ةمكشلا لاف ه-فطعساعت هاو راف كار ءالانب | امهلمعتساو ٌمكومكت ثىللا



 (مث) مملا فرح *« نونلالصف 7

 امل ءاشالا هو ىلع ثيدحلا عقروءاز ركب ا ا 4( | 0

 هو

 وكرات لطوو مو مضلا لصالاو 3 0 « ملء فلاوبذك- ل مالكسلا نبيل .قوداس- ةالاو

 مان تعالاَو م الام همام تيدهملأ ترسم لال توات 3-9

 0 0 "هي دعت ىف بلعت د و

 مك هد بم تاج 7 ة 2

100 4# 0 

 2 هد امد هند تر لا راد حب

 رهو حادا فاعلا حرصوا وداع راني موثن مان اًةقىا مو مدو و ماعو موعل-ر و

 00 الذل بوسع مالك اسوان سا هاو لامر كيوألاق ةمدأ هاو سامقلا

 ُح ب اعمالك لاقيءامل ا كا لءالت اك اذاةكدوا-م_هاوقنماوظمٌكلوَّتداعالا

 ءارفل' ل2 اهظفحملو تي داحالا

 عماد وقتا نمش مي 5 هعاشأو لف شيدح نمّشكب

 يم يك 6 0

 سامو زاهر اعو حب 0 اقم لاعب وعملا ىشماذ كلاش تانملا 1

 ا هود شم

 0 عا ال دك ١ مىرهوملا ل و موقلان 7 امو

 َُو و رمش اوداسالا ةوج ىلع موتشلاووقن مثيدحلا لآوهو ة ةهمنلا ل دث.دحلاىر رك :دقو

 وهل قواك د ةياكنلا وصمم ناو مزالودعتسو هذ ةرهظاذاثددسملا ولمن تيدسحلا

 بيؤذوأل اه مالكتلا سمه ساوسو

 مودع همه مو مس 8 3

 0 وسل فر 5 2 0

 0 هاء و
 عطقأو شح ش ث-هفقك ىف # فايع لل و

 ءطَو وأى *دكرس نم قنا توصلا هوما هريغلاقو صئاقلا ىلع مام عم هناد ا

 هناللاكصناقن انعام وركن اورج هتسو تساي ر وأبو توصهيدارأ ىهدالا لاقو مدق
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 ةبورلوقاىرالأ مجول مه« عجنأن سدا وداخل

 همن يب 9 221

 ىصاماب رم ”عضعول بر لا ىف #23 قسْقلا صرحا نه «سنلاو تا 9

 ام ةمانباوم الثيدحلا قو سنتلاةايح ةمانلاور ,امتالا َىّدقلاَو

 هيلع امو بي تان هاج 50 دعا زملاء لدبلا لعترخ الر دعاس

 0 ع مام مق

 مالو رجا تومتبا نبع وميذنلا نمل عن :زمميدقولاف م

 26 م

 هتطخبارتلا للا قوة لاء تشم علا بزط تبن مانللاو+ ثمار تدلل 2

 يضئ 222222222222222 لت ت9 9سسص977 اي 7ب7بك

 تاحح رو



 "_(2 _ملانع « توتا
 5 0 لا ا 2 لااا ه0 2
 ةمرلاو لاه مينملاو مغلاو هو ةباكلا هبشارت أ هياء كرو

 و و-و

 فاقد را سر اولد تلا ف م رلالي .دلاهلع يق 35

 و2597 و 0 و 0 «”رزالس ه9 و

 م هبوو فدو هشقرعأة متفاوت معو شم عبارة ينو لكلو تارتلا

 د -و د دو

 ةمش ع ورمسكل اهم دحاو ثاد لارا هاظأ ل عىذلا ضايسا ل اوم را

 2 -- -ٍ «ماوسد 5و 5 هد سو سوس

 | 00 ا 0 د مما ا يا

 ندي داش د قو لتلاو ضاي داو سو دا راع ماج 0 علاه ارعالا نا

 تاغللا ضءىف 32 ا لاو عمتملا ممل ثنا قمتم 0 3 هلع
 1 » و

 رن سوأ لا ة ّيمور صاصٌرلا سولف يه لاو

 و ه2 ىعو

 2 كسر ما اهل عابوِبَر 2 ىهو تدراكو

20 25-2 
 نعبد و و ود و و 8 ءاسعلا ىمثلا 0 ىلا اسرق فد ةغل اذلل تدملا اذه ى ره 1| بسنو# هم بة هلدحا

 ىرادلا نيكس ادشنأو باعت
4 2 

 كسل مهد 26

 يالا تاتا تع تسحر 35 2 7-0-0 و

 ةلزغع بمعلا ىفو|هح ضاصر رلادإ_صأو ةيماااخو مادا رأى رخل اريذول لاك ىريئيا!لاق

 هدف ىهاردلا نمت امم هضعبلاقو شلابة بو را ا ىلا اابيذبلا ةّشذلا فصاصترلا

 د امباماعأ ل 1 ميامورذنملا نينامهّتلا د ؛ ىلع ةرشلا يتناك لات أو هذ س ارا ما

 حامر طل الا ةعسملاةممْلاو

 :اننل اندلع تدب # اماذاروخالو بدخالو

 0 واخت لجرلاَو 9

 نعألا لا عملا هع ن ءو ٠ هنعٌتفَدكل رغالواو

 فةوبشلا طا رفا ةسماهلاو كد ردا لسنا ئثلاىف ةدهلا حولي ةمهلا 0649

 م را ا مهتدقوعبتنالو لك ال نيل أو ماملا

 8. ى -

 وهئاذكب ممدقوهسن ىهتننالو ردت 2 دع ىذلا بد .غرلاموهتلال .ةداو سو مونت [نل جدد

 قو تلاد ةلارتخيل عيال ةجاطلا ةمهئااوممذعناهر 5 أو هنعلو م ىأ موهّمم

 ى- و 5 وسمر ت31

 قو فعلم ىأاذكم 2 ملجروهلهأ ىلا ل 8 هس ٠ نس ما

 ايندَبلاطوْر ع ٌبااطَدبا كر ار لاح مو ناهس ال ناهؤأر تي دابا
 2 23 رح - - -

 ادهينكويتحتلا

 ) رمشع س داس برعلا نا أ 7 1٠

 "رلمكتلاا فاسرف فصد هلوق

 سدا و طلغؤاد_ه هلام

 هقان ف صيام اواسرف عدد

 تيلالبقو
 م رم ف رحميينغلمت له

 ريد تو جالداوراةفاادجأ

 لوف! ع1تدر عر

 اددحار 1

 ل

 ةغبانالال ارح نب سوال ت دمأ او

 هودوعم 0 ها



 ىف طبت م.غنيهنال هلوق
 ردتكلاو جتفلاب ىناغاصلا

 2 ها ام تحك

 ملا كلذ لك ُق جفلاوهلوق
 ىععهنا سوماَعلا ىف ىذلا

 قيرطلاورادنلاو دادإا

 فهارلا ىهعءو ثلثم

 ش ل ها مضل اوريسكملاب

 (مهن) ملا فرح « نونلال صف 7

 .ًّء 5 3 م« فها 5

 دشنأو معلاوريعطلاونيتالا هشمهنل اىرشُزالا

2 21216 

 حارةاقالهنلا تا «٠ حالت مرتالثكلام
 0 00 9 ا
 ريثرلا قوق توضوه لب قو ريح ردن 0 ىنرحزىأ نالف منو

 1 5 ٠ ءءء وه و 2< 20 0 و ه2 هم < هم اعع

 همه مهنيممدقو رحجرودعوو تود مغااوم-( او رحز ف مم متى ةغلمهنب مهم ىللبقو

 0 هتؤوصاذسالا ماهتلاو هتمانن 00 ا د رلا

 0 ل ا ا هال را

 فكي 6

 مل قص .ع 5

 اعزعابرهاهتمتانآ 5 0

 1 ا ىلا ل - 1 8 ءه عد 5 همس هَ و 9

 امترح 10 ول ةردص م نيك-ةلانمهنااو ار ملانإنال)

 سو مع ع هه ده سميع  ىهح هرم

 قو هرحرائىا * همم اف اصعدق لقا نمأب 35 ىلا دابزلوق هنمو اهريس فد 2
- 

2 > 0 

 لاو مف هيذوأل هع ناسا ىلأ 3 هنع هللا ىذررع مالسا ثددح

 دااخنا هلل قهنعهللا ىذراضيأر عثد دحىفو ىعاصوفرحزىأ ال هي ءاحام

 «ثعدس نوم ممور 95 هم م

 ةريخالا مهما داما واهس الا مهتو رح 3 ذأ مهمات معدلولال

 مهاسَم 0 ء| و لا وهو مهنلا ىلع عيطُت ىلاليالا نم ماهل اوىضمأ توصنادر جز هيويدسن

 و

 0000 1 ميهلا مولا اهمبامنا 0 معانا تاه يالا
 )سوم < و هم

 ديصوأ لاقرب هر زاذا منام ليالا منام عيل ل رجزمسلاو

 | دادلاىابتاووعدي ى أمي هنالبهارلا نونلا كي اهئاودلثمميناو توكل ناخبا

 ىشعاللىرنءادشنأو د# بلل ف نيك لايجاوتلا نشأ #2 د

0 

 الم ىئابنلا ضارشك اناس 1 5 كر عأ كضار 2 نع عفدأ-

 رفعي نيدو الا لافو

 الدمى اهتلا س ارينك اناس 3 انحامرْتراعأ الوم دقافو
 م ص

 ةغاذاذ لك ىغفلاوراملا ياهلا لقال فذ 4 هيراعادارأوحر بلا عسا والدم

 هم« 2

 رفلا عضوم مم الا ةيربارل محو رطلا ىنابنلا رضنلا يلارسعالان ان
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 0و مد ”ههم#< , ل ل

 امم مت هوحشو ىدخلا ومنو وذو ىصطاء فدل مل 5 او مضاوي م مامون قي ر طو

 < 900050500000111ك
 هف ل5

 ههكتيشفيلا



 اي ا
 ل هن انين كول

 ةيئرلاك قَد
 امها ىمكارادلا رم « امومتلا ىصللاٌنيردُيح وهلاو

 موبلا ل.قوموبلاوليقو ماهبلا هش اطمأن 1 مهناودو دوو ىصحلا,ف ذوي دقق ئاس 1١ نال

 جيت ةموثف حامرطلا لاك ذل

 0 د ماه ااهاعداماذا تيت

 ميلا ذوهو لاق معانا عحبشي سوبأ آلاقو خزام اج 1 اهتوصفد هتان عب
 لاق

 ا ري ماهل فعربنبادشنأو

 حامر لا لاني قاقتشالا ذه دلو ل. هلام 2 ا يم”ليقومديسنبا

 ه كش -هد )هه هرال د ه- هما

 0 237 هناند د الفمتؤ الو

 20 وو هور دا

 1 1 8 منهن وأو شو بمس امجد مدلل ىعسدي و مص م منوم من عجلاو
7 

 تاطش ملا ةف متو اوقف نأ 0 ل ملسو هيلع وللا لص ىلا ىلع دقوو

 م 0 رو عه
 مولا (8) يي نا دسم نا رح ممن معن نط رم را نأ

 موو بص

 َدوراذا عانوهوة# لا مسالاو هب كت تنل نعأماينواموت مان 0ع !اهدسسنبأ فور عم

 ىأ ناطور ليال كيلع كل دير نع يداسوذلاقدنا يدا فو

 مو2 5 1

 ظوفععوه لبا دنأ ىدعالهنأدا رد ظقملاو موذلا ىتلاح فىأ كيلقي نءلاح لك اظهرت

 عمال ةلزملا بكل تناكو هن 2 ندالو هيدبزعبن هلطام اهيتأ .الإ 2 ا

 20 5و

 دار ار رينو ناسا كا نادر لا ىالخم ىُم ىلع قسد هاا

1 

 ا عثردت فو هاوس ول

 فيصل ان ل٠ .قو بج ىلعف عطتستإ كافر 8-0 "ا لديو عاطل هيدا 0

 نمرخ 2000 ةبادلا رول لورا لهل سسوس رش تاتا

 اذهىال (ئانل اًةالص تعم قل ءأال ىاطللا لاقرب ريثالانيالافدعاقتلا رج فضاولفامئان ص

 ل ئانع وطتات ةالسصوؤصخسلارعلا لهأن هددحأن ع طفح ا الولاةثددحلا

 ةالص ىلع هاتر ثيدحلا فهيد اورل حن "رة نا !اه ادعاقاهيف

 هلئاوةر اجا تان داقلا ع 1 وك فد ندا لع رد, لاذا ضيرالاةالصردعاقلا

 ه- . م ٠



 (مول) ماافرخ « نونلالدف ١"

 - '.. دارا نحر هةء ذو 3 . 5 وح 1 ه٠ ع
 ملاسعملا باك ىف ثيدلا تاوأت تنك ةنسلا مالعا لاق داعولاق نخل لاعمىفلافا ذكع معأ

 عوطتلا كّصبال عطا نالليوأتلا اذهد سهام هلوقأالاع وطتلا ٌةالص هيدارملا نأ ىلع

 روح ف لماصتن اهمكع ىدلا ضرتملا ضنرملاةدارملا تكن الا تدار لاه دسعاقلا ل ياك

 كلذكو اًمئانهتالصزاوح عمدو عقلا ىفال اي اع هل رمل رجا عض, ربأ لم ةدَشَم عم

 | تاه طال ا عمماقو لمادقاذا هن الص ىلع

 ا رامالا 0 031 بحاسي مدا

3 0 

 0ك فوطعموهو ةفصوهاماوا عسل 5 هيناجنامللا طلاذثالو + هلوق

 الأ لاعنالا ىناعماهب ىمساذا لا ىف نوكمدقل قاضي فص هدحاص مان هلوق نوكي نأ بهذ
 2و وسو: ٌتسو 0 .

 أك اذاو مذلاىن ىعمك لذ عمهيفو ل-عمساو بادو رهتاهانرقباش هلوقنآىرت

 10 هبحاصمأن هلوقىام ىلع اقوطعم هاج نانللا طااخمالو هل اوقدوك نأ زاح كلذ 0

 ا ةدحاو ةيليل هلع ماني امىنءيهارأءدم_-نبالاك ىامعللا ن ع ليلة ٠ هلامو لل_هفثلا

 1 و 25 رف 7

 اويلق 0 مو لصالا ىلع موو ماين موق ن مهن ومحسن ءةربسخالا موو ةموو م

 0س ]آث ]| كك]ك خط جطج ج ] ]آ] ]ظ ثآآ] يطا | ي|ي|آظطظآ #]#] ذآ 11ج |]3 1 ١

 ةردان بخل مايو موو املا ناكل اورمسك هيوبدس نع ءمنو فرطلا ن مامر ةاءانواولا

 لاق فرطلا نماهدعبل
 ةودرر '«هم و مس ص م ع

 هع نامل راج #* ردنمةباةماسقر طال

 و 7

 نوكيدقو هريغد نع عجول وييس دنع عملا مع |مونورمغلا أن م م عمسا دك هدم سنالاق

 حركلاداهمامز ىلع ةئاكهتقان ىأرو نيسعلل لاق رفعج هللا دمع ثد د-ىفو دحاولامونلا

 هر عض وذ انلااهيأدا رااعخ و تشموهاذاف عانهنأن : انف وناس مونلا هيأ صءناكو

 0 ل جروموتةأرماو م موو ولج دب ,ذهنلا اص موصل جدلا هيأ هد 1

 ثيدحلافو 5 ذلال ا ريثك مانيكير ةلاةمو لج روووتلارثك

 نمو لكن امزلا *الذرش نيردبادلا لع كلامنا 1 يملا طم

 سانلا ىف شمالا رك ذلا لسا ةامهلا نز وب ةموتلادسعولأ لاو ءايعلا ب اسمكلئاوأةمو
 هت كل ا هر

 تكسب ىدلا لاق فم وتلا ام لعل اع هنا نم ايعنبانعو هلدب ودالو إد الو مسشلا فرعيالىذلا

 رومالا نع ءااو ل.ةورمشلا نءّل فاغلاوه كرامملا نا لاقوئثهتمودست الفدتتناا ىف

 ل.قو



 ع0 :. (مون) ملا فرح »# نونا لصق

 ثددحقهلوقو نيكستلاةمويوؤب العذل لاقيو سانلا ف ضما غاز ذلا لم اطناوهليقو

 رثكا او هددت لاك هبوبس دنع مو ةوسنن -ةمئانةأسهاواومان ف ةغلابموهاو موف أ

 فوأ عض امان مع قامناو لاك ما ملا ل ءافنودلعانو قعجلااذه

 دهم اصص سب

 جاسعللدشنأ ار وونلكو مو ا 1 رلا عانتدساو مولات انوا ما اع

 ىلا 42 ءارمانئسااذا ع

 هيذلا

 تايّسلا ل وهوا قداس نع 0
- 
 و

 هم ءاكلاز مولا ىلا نككناوهقعضاراذا لد جراند نوكأ

 نيعل ا: هوه ل_.ةوالم 0 انهاء هكي ريدا زعلا لي زتلا فو ىئايعللا نعةريخالا مونلا

 اهانعمنأن سلا نعىو رجاجزلا انتو ك نبع ف ىأث يللا لاو نوكينلانهموتانال
 هقلمهكي اذا هذد تع مانعمواذ- هىلا اوهذ وتلا لهأ ْ نمريثكو لاكي مانت ىلا ك_ةمعف

 010 هو لاك هماقم ماش ا ءاعأ أوعضوملا فذحغ نذبعىفىأ كمان ءعضومىف

 هباصصا ىلءان را صقوالب لق مولا مغر بوهب ءغوللا ىلضويلا ناريس املا كلو

 م 26 ريذا اوءاجدق هنالةس رعلا فغ و“ 0 ؟ىهذملا اذهولاقهتلال وسراب كا رت دسار

 كلت تأو ءاقتلالاةب ورده اهبلدف مسوي عأقمكلا#ب دالي نكس 2 قدلاذا

 ع إف دارا 0 تمول صأو تةلوذت ىردوما تلاع و

 واولا ىل-ء لدتا جسد نونلا ىو 1 ناكو انج لا تخ رع و ني_ئكاسلا

 هلوقىربنبا لاق حوتنلاومومخما نيباكر داق ا مهنأالا تاق فاقلا تمءشاك ةطقاس |

 هىلاواولا ةكرحو عاما ىئا ارأل نال هولا تااواولا نعل د منان ونلاَو ٌ ناكو

 0 || ردو واولا تح رحت قنة تفو 1-5 أو تش تلزغع : واولا ثودّةرمسكلا

 ناكوةمضلا ىهوواولا ةكرطا ضد *فاقلا تماما تان نيمكا أسلا"اةتاال اراؤلا فد

 نينك اسااءاةتلالوا ولا تقذحو فاشلا ىلا ةمضلا تلق: مت تل اوةىلا تلقا توقع ل م كالا

 اذيأ[كواذعو كربالات ةطقاسلاءاملا ىلعلدتلادو 0 اهنانثك امأوىردوملا لاق

 را كلر 0 6ك و ءامللالا ية ءايلا ىلع 5 ا اااه مك عار

 م-هلوقل لعلك ثول تأ مصإال آو ]انو فا  رصتلا فنيأم ىلع ءاّدل ا
 ا

 | قاكلا بهذم لعامأوىرهومبا لاق ةدود د ناسنا فءاح ا لول يكيوباتلاو

 ا ىلاورتغالو قانسكلا يهدي ل ىرب نا لاق واولامع تا :لوقلاك لسا هنال 5



 ىناذكهزللا مون ل_جرهلوق
 درصك لوالا طءضيلدالا
 هلوق طبضعمةزمهكىاثلاو
 نونلا مدد ل_هاخ ةمولو

 ىرهوألا طيضكواولا نوكسو

 ةمولو سوم اا | ىو د -ءد
 لماخوأ ل فغمربمأو ةزههك

 ليصفتو ح راشلا لاك ها

 هدةعاىذلا ودىرهوملا

 ف ةمولرمسف هب ونورثك

 هطيضن كلوب 00000

 ها ةزمهك ددسع ونأ

 د نإ مقر فيصل
 ندوة نا تح واو لاه هنملع انثلا ساو ىدعتال ل ءفودعتمل ان ّناللوكلاك لص

 ىلع تلقوق بطاخما وأملاك لاا تلصنا اذا كلذ امغناو ليه ه:هلعاقلا م ءانوكمنأ

 ءانينونلا 00 _ لاك لصأ اوؤاكر هوخلا لاف تاك كلذكو مدقتام

 لعحاذا مظلاب ماو هذَحأ ًاونينك اسلا عاق ال تطتساقل هبل ااواولا نال لمة ملا ىلع
 ههملو م

 مانملا ىرهزالا مالا بمول نوكيدةوعب سيلان نأ دست نمىرأ موانتو هيرتعي مونلا

 9< سمس موصل هد 3

 ىأناموتايةصان“ ءادنلا لاقي وهموب 0 0 ] راع رامومان مانردصم

 اا هوت رح ثم فو ءادنلا نصي هنالُنامْوُ ل سر لمئالو لاك مونلار دكا,

 جالك ءادالافلمءتسيامرثك اولاك مولا مثكلاو» نامؤتان مق تلاتتص صلف

 ويت ةباوزو جملا قرشداذا لج رلا بص كالوق ن ماذه ىلع خيشأف ناموس لستار
 0 مارال وليل عسا دراوت اوشن“ * ئثعالا لاك: حاب مالا كايفاعي تحل نلبس

 سو ةهم

 ميال مانسإل نالفو هتبلط' انوهمفىذا ارأثلا ىأ ييلارأتلا باصأو رد دل ءنوعسب مواناولات

 تسع ل

 ةانتعا تااكماس ادح أ عدمألكأ

72:66 9 

 ميال مال تاكد 37 نتف |مئاهز ما

 هلوقو
 9 22 . << 200 تا , 2 هم 00

 2 د 0

 وو9ؤ9 مس

 موتلاستبلعاذا مضلاب 1 0 ا 10 :كىاهتمن ىموانو اههنمفاهيلان ا

 نءمانلاا بشت قالا الما نمد دوص عطقن اذا لااا مان ع حا ران

 2 طاع ا قيما طقم لاقي اكمربغو ناسنالا

 لسع بينك ىلءر ر ازالاىر رحو » اهحاشولاو الخال ثمان
 مموع#

 1 آلااز ةلادج ىلعَتّدقَع 9 قلاع الق ممسكا

 ا لما لم 1 لي منكي انعم اوتو

 هير لوجو الاكأ واولاةنك اس مضل مو ل .رىرهو لا هل اوجوهن 0 0 ا

 ناال' ؟ناذالاو لالي ثيد>ىف و رسكتلانةملا ْن نسس]هناو مولا ارثكلا ااوهو : واولا م ف

 اذا ىتباس نع نال ما: لاقي لا ناذآلا تقر نع ًلل_فغلا موُتلايدارأريثالا الا نب الاه مانعا

 معي تأدارافلدللا نم تو دعب هلع اكاذا هم .واداعدقدنا ءانعم لل قو !مب مي لوا نعلم

 سائلا



 03 (مو) كك « نونلالدذ

- 

 1 1 هلدللا"اعسلا تمانامو ماندعْفَن نكس لوب ا كلدب سمانلا

 تس 01 7 هه داحاط ه2 52

 مي 0ليللاتانوابارطضاتان « لعانهوم ليلك اد اسيد
2 

 اك عقب تدرطلاوعتل 4 ١ هدو الان زكحح فت 00 بس ءاملا مان ماس مرو

 ا اوهوهف ماني بوث ةمانلاو مودي ثي-ه_مانمو ماكو ماداذاءاملا مانو كلامه مان

 تيمكلال اه
 و 260 س

 ا ةلاوزهقلان مه 0 ا اع

 دك هو

 ماتيو ا د اا * ريصأ ب دهةمانم لك 5 ركل

 رم :لوقو مدل ى هود الا هماَلا 0 ا ىهعلعات وه هو

 0 1 الا ءارك طرقلا فاي

 وهلوقن بر»لانأرسنملا كحو هديسنبا لاك عيصدلا هبىنعلبقو ةفطَقل ملا قلق |

 1 لما لوس لل تدي وهنا حت لع تي دس ىو كل ناك وةأرملا مب

 ىفىور ولا اك ةسفرطقلا نوكينأو ناكدلا نوكين أل .ة< لاق ةمانآاىلء انو ا_سودسيلع

 كولا لاو ةقيطتلا ىهاذهريغ وا لعمان ىلا نك ل انهما ثلا نبالاقو نييرغلا
 9 ردا سل در

 7 رلا تنانو تدك ت دو قولا تاو ع ار اامونمان ورفا ارو امانة داز

 ومالا وذل ودق تدمع ادل تكا ف احا ءاكحأد_هرصأ !مانوُتَت اماولاق 5 تكس 75

 ا 111 هةر
 لاتق لع > هنا يعتد د فو تناماذات اولا نماهر غو اخلا تمارة ل1

 ١  012لا رب 4 2 5 20 2ع 2 71 .٠
 ذكمو مها فرشأ اف فلا ةوزغ شي دحىفو معوادقا ىأمهوعت ف مخو# ارادالاةقجيراوألا

 صا ل را : و 66 0 ٍِء -ع

 مانتساو هنا ةيسانلاو هسا ءانلاو تن امانا اعريغو ءاشلاتمانلاقر ىلتقى ا دوشاب ذل دا

- 
 و - <” -و 8 -

 و

 كلا ارنا مان و ىهاوذلااهارمم 01 ةءاسرلال الان 3 0

 ىأ مين ليقو 0 كلا ىلاريدةلا ورلا ل قو رم لاو دنا اردنا مان أ

 و

 ةيورلاق ةسرافاانو رف صن
 - م

 ومدس

 امن ابّشلا نان ميسكي #* اموديناف ءكاذئرادقو
 يك

 ١ هنا كج هن سامع تك مج اج زم تنتج جهدك ولي ٠سم دج يبس ييبجج كيج هروجج وي هجمو جوج بسسو مج بدير ودورهم هج سجس دحوم »تنسو وب بسب سوس دم .١



 ىاذك لا ىل فا ىد هلوق

 ةسئان ك1 قوحادمعلا

 ةءاورلا
 ةعامىفانع للا امي ىلع

 انعلدللااميولدع ىو ربو
 ههضعتم مرتك هأ

 ”للمكشلا ىف مهيالا سلوق

 ىشعأو هصئام ميهةدامىف

 نيو رع هعاباغتىغب

 5-20 ها مهالا

 مه ا ريكو

 ار "الا دوا ندئوسد ورح عملا ليتل معلا ىالزحرلا اذهىرينباب سووا هنأرسفو

 ير مالاو شيع أب ون ملك ملون م ذااحامعلا فو نم ملا ىلاءوهنو

 ةمرلاود لاك حجب رلا هيلع ترا ذا لامرلا

5 

 مينةوبك نماهل عدلا لم 31 ةع +[ ىفانعلمللا لدخا ىت>

8 0 
 مي-ةلارسسفو لاق بارسلاب عتاد ارأرتسك 5 ايف عسلي دارأ ميما تف نمكربنب لاف

 دعس راّرمللىربننادشنأو ورغلا تنبلااذهىف
 , ب - و 0 20 .-, ءو <

 ميلا اهدارسص نمش ىفدبال » ةيتاشرفلا لاين متل ف
0 

 مهمالانيورمعلدشنأو

 سء.©# و - هع ِ

 ريرهمرلا امش نم منلا تمعت #3 ءالطنمةيرسشب لامع

 ا هَ
 2 كإسهلو>-اوفاطو 31 هود رج ذااهءاد ناك

 ماما نمبرض ميلاد املا لاو ثك'اغلا بايفرومقملا فدالو نبا 5رثا ذ ذدولاق

 هروب ةفيتسوألات ا ا . 0 وميلاو

 اال واو دوسا 3-3 1 اذاقى .عماح صولا لا: مأ قرفة مري هك بح هلو را فرو 9 كلوش

 قهاشف الءوفصوو ىلذهلا هيو نيةدعاسلاك لالا سامو لو ود

 مكنون ملد» # هلراهتلادأاذا شون

 هلا ن 1 م تك اذا ىهثالفلاقيو هيلا مينتسود ىععهسملا مان مضعلامو

 هدشنأ فا رعالا نبأ نأ لع ىو رو

 ا ناي ا 1 « ان نيغىلأ لع تلف

 1 .وئذلا فمن ةيسرافا بم ا لا أ وات بطاخم بانل اظءلغلا بدن لاو هنأ 1 اورغىأانرغلاع

 ةاش لمقفتبرع ًافءاءاخ مه دنع ضرسأ اوةضَي 3 ةجئان ميا ةوفملاةبقامهوق

 امغناولاف مونةجرتفهد.سنبااهرك ذ ا اا .دهو ىفارعسأا 2

 ىرهوأ+لامجرتدقو م ى ن مدعو مو ن دو>ولواولااهاك اهشوجوى مدل !ءانىلعاندضق

 ىربئءا اد اهجرتو سن

 1 داو ب وتس ع سجس يجب ب جب جبس حس ل رو ع ع جاع دع حصول يجب ل ا ممم 1: همام همجحل تمن ع صح عميس

 لذ“



 42 (معه) | مملافرح * ءاهلا لصق

 ا 11770111717 17101705 ا 51 17 1 15 1 5 ا

 ا ق0 :ه (ء 0 الكا ةزاك همها ب غي( سو

 ا نيش وهوا هاهنا 8 نمليقوةصاخاهاوصأن هايل اراسكما مهلوس

 1 - - ه وهءو

 ا ههصفأو هنانسأترسك اذا اماتها هنأ اراه 500- ١ ىتلا ىّرعملا نما اوءامو مهلا

 1 0-2 م اوم<
 1 ىأ هلانس تع هترمافَع 55 رضورتقو كو مدقق حنتعلاف هنرتشأو هدسس ضعب تمسك اذا

 مصاص

 ا ند :درزلا اهب ب نيحانخلا ؟مو ءاانث تءقنا اانثلامه 5 ناك ةدمسعايأ نا ثي دما ىفو 2

 ىفه'اسقمج ىحت) نأ ىهتيدخلافو مسوه.- !ءهنا ىلص دنا لو سراند._دخ اتش نيتللا

 رب حلاق سكت ل مو تعا ةناواهلصأ نماهادانث ترمسكنا ىتلا
 وم 7س سو >2

 نانسلآلا مم ىوع بك 3 اهعدق لان 2 امقارأل !نأ

 اذ
 1 را ةفنحو كلذ 6 ا ار مث نمد رد مدولاو ءرمشلا نم سك ا

 3 ربع .نمل-رادشنأ او ةيدارداكوةدزعن ب ليج نعل

 دعا بملاومالا اعلان ءامع د ًالصاوُماّضو رز انار شع
271 

 ل دم ني دلاخ نب نانسي اب انيطسلا هالاو

 لد ةهلاو للا مالكلا نكمل «(مه) مرت ريغ دمت زاهد ىر اوهدمسْنب ١ لاق ثاوسما

 3 ا ) مها -لجهلا ىشو امه ريغ نع هنارمس مالكب اماك_:نالجرلا لمع ةلسملاك

 م معو 5 تايب

 ا مهلا فار عال نيالافو ىلر ءال ا نبا ءاكح 0 هلام نم مهلرهو قدسنا ى ىح هقده قمع

 || ء
 1| ى

 ْ امدهلرلا ىب همهنموباتعلاحرذوه ل قو ا !خ رف ل قورةصلا مّ ل لاهل ثازيقلا

 لاك تاع اديصوهلقو

 22 75و 2
 اميه ناطت ءاضقةعلوم دع ٌُك ن"ك تانعلا ءافك عزان

 ْ انادق فصيحامر طلا لاق ءارج ”رلهر مهلا ل .قورجالا بيثكلا ليقول وسلا بينكلا مهلا

 توصاهأ حج رك تاجا
 ه عا س<

 اهمآراةقفَترك ذت #3 ميه ىدانالزغراوخ

 ْ مهو ىجاحْزرلا ن عتاب نمبرضُيملا ول ا نمل فهلا وربحشلان هبرضةمهلاو

 مدو لل 20 دعمها 00 و -موقأ ىلع م 0 20 معأدللاو مع

 مك لع هراعت اوان د8 انولوقب مهم مولاه 1 كنا امه لاقي ثم ءالااه

 راغب لد ل قو لد مهيلع مدعو نيقبلا حوراورش ا فرومالا ل" اقح ىلعرهلا ميم لاقفؤ

 ١1  5ريشعسداس نرعلا ناسا (

 لصالا ىفاذك نارة.هلوق
 هل ا مكسحلا و

 عى مارارق فاعاقلا



 مكحلاىفائماع موش هلوق

 يكف* ما اهيلعموعف

 هم-<-(جتيبلا مهعوفلوق
 ىف عراضملا نيعتطم_ض

 ها ررحو رسكلانمكسما

 ١ ١ ك5 وير ”" نيتنسرن تب

 (معش) ملا ف رجس ءاهلا لصق م4

 مودرددعم

 هءوبنسدشنأ لخذأ موععوهر م يلع رع محشو نذا

 ضب حبس امهم ع ف مري م 03 ةنأوبغ هس م امومه

 هام 7وهدع م 95و هع ©

 0 ترامب م ها هتغدئ لا ىلعانأ كبك دو هربعو كر هولا ملظلا عي

 ن6 ”ر م

 تح موجه م تدب هما يهمس وبلا محله هدمسنا لاقل ماععلاوس هو ىد هالو

 يلع

 ةديعْن ةسقلعلاف تاو ع اى ؟ هياقس تكن هبانط ١

 و 2 يناير هانا ساه 20

 موج سارعي تقاطأ 5 1 "اكلعص

 قلاع رلا مويسهلاو طقس بحل ميمو مهما مجمماو تببلا متو مدللا مُسهلاو ضوُف ىأ
 ىلعبارتلام_ متع رلاوماملاو توسبلا حلقت موجع رو ماعلا توبا علت ىت-دتسشت

 2 لا هْنمَ ف هع_ضومن ءلَدحاج اف صيةمرلاوذ لاك هلع هيقانف هفرسكت عضوملا

 رادلا هده ىلع

 موجه فيصلا حلك ملفاجو 5 اهبْمأٌ ص اَر 2 اهبىدرأ

 هللا دبعل لاه هنا ل_سوءيلعهنتا ىلصىنلاثي دح فو الا يب ب

 0 راغكأ كلان ٌتِمحش كلذ َتاعف اذاكنا راهتلابهما.صو ليللابهمايق و ذنيحو ردع نبا

 ذا ٌتيبلا مملع م به كاذكو مهيلعتاخداذا مولا ىلءٌتهَجه هئمود ولأ لاك امهعضومىف

 ”ك 4 ه ممصرع و

 وهولاق انههالا تعمد معهن تمدسملا 0 01 تلاق توت تيار ولع له

 اذااهعرض امتي ماوه همم (يةقانلا عرض ىفام مج 1 عم تر اع

 ةيؤرادشتا او همفامٌلكتملَح

 هز هرم م ه9 هدمه 2

 هعيدتداج ثمعلا فرح ف * همججتربأ عاد 2

- 

 اييايبش 0 ُ هرج 2 6 ثب تي 0 لاق

 ولان 20 3 الدم 37 ا املا

 كار ءالانبا َه هم .يجسهلا 0 لاب َنككاذاَحاَ رطاوبأ لاق تاودااوعاذ 0

 6و 2-اك

 بعموم قلى وو كسا ءانالا ف نيللا ن 10 ل

3 
1020 

 مده هنمواهقر ءبلَك ىأ 5 ا 1و اهم .سدعلاو 510 .كسا|نبادشنأ ةرعلا ِ

 هقاذلا

3 55 2 . 5 - .- 7 2 5 - 4 

 اميالاة عرف تدق سيقنيماطس لقال ضو اذا تيب متو عبرلاا: هما



 مملافرح « ءاهلالضف (مهف) 2

( 7© 

 ا امج لاوقرعلا ليس قرع“ :١ىأ موج ماها َناف مم لاقي نيللا ن نماهعرمض فام 55 ةقاتلا

 | عاركن قربها مجاور ميا رحاوولا هنمَدهدَقو لاق 5

 رعاشلالاق ماد اا .ةباك مضل حَدَلا

 مت لعلا بلاح ىلا تءاجح 35 اهعمسأ اللاب ااعاذأ تناك

 56 ساو <

 رشم ملا هاغش 0 31 ةعداو داوم ملا د

- 

9026 - 

 رعاشل ىربنيادشنأو ا ”الاو 5 اومجسعلاو حفلا اوه ىلارعالا نا

 ماذعالا عب رس الك مهل تذوأ 5-0 ماعهلاباو وتلا تحن اذا

 2 7-1 و د

 زحارلا لاق جدقللمعكو معا هلاقي ىمدالا

 باتل ةثالثىف كدت »+ بهار هلاللع مشا

ِّ - 0 - 

 »* براثملانهْلاو نيم ل ىف 2#

 0 بلاحلا نب عمجت فوغ ةذنةثالثو أنبا ن عمت ىأ مطنلا معلا مجملا لاك

 قا هردص#ملا كلل هدو ع ْ 0 عابرأةعب روهوقرلا جب 5 نافرسف ف فصااَدعيدفرت 35 هنتوا

 ةئاملاو نثالم !انيدام ىهل دقو ل الا نسل ةعاقلاةسملاو نيسعلا نيب ىذلابراتلا

 ضراقلا اهمية مت َّق * ضئاعكلنم ضراءاو كله

 ىش ل قون ”املا نيود نيعب_تلا نيبام ىهل.ةوتدازامىلا نوعترآلا اهو أهمل ل.قو

 5 طولا ا لاك ةناملا ىلا نيعم سلا نيدأم

 ديدف نات م قوفاهذافشال #2 ةمجه برن كير ديأملذاعأ
5 - 

 ااا ةناملا ىلا نيّتسلا نيزاملمقوت املا ىلا نيعستلا نيرام ىشلءقو

 2 هور 3

 00 ةىهف نيس الا تغلب اذا 0 0 ال 000 +

 ْ هدانا 0-0 3لد الا ناكفتعلا عع تعفن لسلا رانش 9

 قيل 5 ازمّشلا] ضعن اعشلاو

 8 6 م ه-

 ربوقلانينسلاماهيرشضأ 35 ةيسسسولا رعدمع* :وكشأهقلاىلا

 رقانلا يلا َلاممُد وكت »* امدعبنيلا لمت اورْثكْمَف
22 

 ا ى هم

 ضرع ةدام

 قي ريسلا كاف سُأ للا
 ضماولا

 دهم ىالوهو ملاكا له

 ةأرماب طا ىسعسةفلا
 ىعملا ودعك: تى اهمغ 2

 اهم مب ةمعهىف كله

 هسملع | هترثكل اهقثاس
 ىف ىطملا ىأ ضراعل او

 ىأ ضئاعاضرع ك-اكن
 2 وزتلاكنءاضوعذد+

 د2 هما

 لصالا فوهطولعملا هلوق

 ىدااوواولاد_كد مكسحلا

 طول_.ءملاو سوماقلا ىف

 ىدع-_سرعاش فورعك

 ما



 2 (مده) مما فرح * ءاهلا لصف 84غ

 , ليقمبا لاق قر ] 2 وع 6 وةمرهلا ل ةمحلا وأ
 هلو م مهر -

 انيلصي وأ افلعل الاقدم * جاهد لاو ىدُهلا تلبس قح

 ةيؤرلاق دلايبتلا كولا: .-هلاو لكيلا رخ .1 مايقخالاو
 را هم 5 - ا

 لفل مَيكلايو هدرظو هقاسام هد محب (بهربغو لجرلا مشوه همجي راسعلاو وكي لللاو#

 رعاشلال اك اهدرطىَأهنثآ
 . - 3 5ع م - 5 .٠

 ماه نتا ا-ضاهلانراغدقو #3 اهناك موحتلا فادرأو تدرو لصالابا ذك نئا اش هلوق

 هرحفيصلا ةمحعو هدربةدشءانشلاةمععو قراطملا نك سلا اضي أ مجاهل او دئارطلا عاجسلاو هعدصم هأ ررحو د 2 ؛ هسا ل ل هدا 3 ع 7 5 2 صم مأ

 لعث هد ن أىل ذا دمتى أ لوقو
 ا 5” 2-0
 اهماسعت نم قرب دركش ةماغ »ع اهماصخ نسينا رزغلا ضعاف

 همي ؟

 #3 اهماعن ممل بعدو #*
 وشل

 رت رلبالا منعنا تيرشنوكيت ا زوجيدقهدسنبا لاق م8 باعثر سي

 ىرهزالا لاو ءاملا ٠ 0 اللة را نا ديعلا قفا يكوري واهلع تب رشف ناديعلا

 و. 8و<

 ىشو ةردلا ةنامصمل اواهعرش ب ناوجاهماصخابدار اوباما ىأو ل ارجل اذهريسسفتىف

 ووس 5س <
 باهل لجر مسانيد ورع نب ريشعلا تب ى هو ةأرما م ء-اةنامكو هولا

 ملفأىأ ًاهنع ٌضرملا محسهف ضرملا نالف نع هللا مده ارداونل ١ىو داعرةح نم هنالاّس و ة ةرازق
0 0 

 لاق برعلا نمناسرافة ميشا اورتفو

 م مو ممل هم الة سقف

 ماجلا ردقانفايسأىلا * لوغموبة معه ىباقاسو

 (مدج] د درالا نمدوسنب ىلعنب محملا 5 مدقنب 8 رعب دما لا عملا اوُْسَوأ

 مملادشو لادلا ا روكسوءاهلا ردك د وهامنا عارك لافو س را رح زم

 لاك ىذتلت :رزاذا لسنا زجر نم امه لك لنلا ىلع مدج# ومدحإو ملا ف كم ضعنو

 مدان سرفلا ب كرنملو ألام 2 سول كمادقاىف ماكين قد لمد جهلا ثيللا 1
 هم.

 مدح ودب لع رنا ةنسنآلا لع لفل يهلافوا فرج هيأ حس اهلا

 ”- ع 6 و ته -هةممداصد» ا د6 + مود د3 هج ا

 مب اومدعو مدهتو مدجلاف همدهرامدعدمد عيمدهانبلا ضيقت مده (مده (

 ماد مثالا هنم مزاللا لعل وزوال عفوهو توسل ا ىنءيرتملا مْ مدسهلا كار ءالا نبا ةرثك- ال

 7 مع

 جيامملا لاق دحاو ىعع همدهدو همدهلا هب و

 امو
 ب
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 10003 1710 3 1153 قة 7 ٠ 190117 7271571715 و7 027711 15055523577 0157577590795 25 7 تا اللا

 ”هءو رو 0

 مدهرملا هدوعدعب ىو او * مسرأو للطل اًوسامو

 و 3 8

 ٍإ لاق اهفوحف لهب دونا مدام كوستا كيلا مقاس نو اذا هد

 ا -10 ١ 05 ٌ ١ 5 ١
 هرح داس فصال

 ا رشا مدا ماك 23 مقوس ند توتال

 نتالةو عارفا ال كدت واتا وداوأب ىفعتتو 1 .كءراهي نأنامدهآلاو

 ١ لاك نب.رغلا و ىوزهلا هاك عا راج رسولا نمي داوع وسن لقتل

 0و -ه-

 أ مدهالاو ذب وهاو أ رد :ىفعقيوأ“ ةماعلا َن ًاوهريثالا نبا لاق هّنقمق-ام ىردأالو هدمسنا

 ١ هك شلة و نر اهيف طةسفرتيلا جاو نممدتاموهومكولا نملفأ

 | < ةءدو 2-5 هم 7 20

 : نمد دل اهةمود كال عفا |نوكس او لوعؤ تم نك ودلالات رتل مدهلا دش

 3 سص توم

 ا ّ كمان ةاولاعو بيكو هنلا راكبا مالنا اسماك ا وعأ موه يدنا مده
2 

 2م

 ١ خخ ”هلاانأن ثيدملاىفو مكن تعلو 0 نخ كأم كانو

 ىَدفن د او عطاأقن نحو اج مولي واننا امو لعد لسد انو سرا ا

 ا 03
 1 مدلامدلا لو ؛لاف مث لهو هيلع هللا بص بتلا مرت دا !رهطأو كَ رءامتاانا

"1 22 
2 7 

 ريق 5أ قدس كروع <تلامدهلاف اهدقفولادلا نوكسد 1و 00 1 : اومكتمانأ ماما

 ىأ 1 اقتاملاو ماع الا هثيدك كرم م 0 نمل اوه رقونو ريت تح

 || »و عاكذس

 اا تنم مهفامدلاتي لنقل مدرا دهإوهاضبأ فلاب نوكس امك ةلاومكفرافأل

 2 هم و ومس 5

 : وهون ةنئالا اكتمال رد دم ؟مدردها ناودباطدةف مكمدبلط نإ ىنءملاو
- - 

حدلوقت نرءلاو كقورعت لو
 دنع كلذوثمده دعو كد 

زالا ىوروةرْسنلاوةدهاعملا
 : ىره

 ىفانهولاع تفل ءاوزاذ كح كادر ده دعو مدى لوقت يرعلا لاق فارعالا نبا نع

 5 9 3 ع 5 7 و 3 سه 14 2

 ىليقعلا فدشنأولاق تاظدقف َتْأظنالوقتماظلاوةرصتلا
 1 عام مسه 3م 2 وة 2 ع 7 - 0 عر . < عنمسعم ©

 |١ ىامدللامدللاو مدهلا مدهلا ود لود ةدسعو اناكو « مدن مثنااديح [اسطامد
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 ا ىضومو ىلدأإ 16 35 فدو كدب قلاع 5 دشنأوم كلب عمو مك تدرج عم قمح

 0 لاق همادمنالامده لجرلا لزم نينو مدج ومهم واع تاره لانو مدج احتمل نوال

 7 << «#ثءعد معو

 ١ مم ربقمىرسملاق هز "كف مدهوهف هفهل ٌرْدرع هبارير هك هنالامد رمل ى جس نأزو< هربغ

 1 نإ هند قدما لاك هب :اميهلا َك نعى هرهزال اىورومدنعَت دوم ىت> مكعم لازأال ىأ
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 لمده نمىأك مده د هوك خأوك نع نبا ىأ كد نر ديلا 2( دانا ولت

 لاق كلب فد هقدقف كَم دءدارأن مو كلو لاكدف ى أوال نملئو كن هدهد تفوز

 كمديباطأنأ ] واحتدب بان ف لما ل وق ىلع 00 لنا اومدلا ملا اورنموىرغزالا

 يح 03 1 اطر و تعلقت هيردحأأ ًاوهسنع َتوُةعام ىأ تم دهءامدلا عت تمدهأم .و

 اوناك امثيراوكلا تاي ارهقلا حت ل روك مدخدو مدع تدعا ولاا كلتا ذأ
 ىنااةأسكلا اول #يقو عقم يالا بولا ارسسكلامدهلا وفتملا ف ثاربملا نمهن وطرتسُشي

 ماد أ عببباو بوثلا نودفوصلا نمىلابلاءآسكلا هيدارعالا نباص خو هسءاقرتفعوُص

 رخنبسوألافو .ةردان ىو ةقنح ىلأن عةريخالا مدهو

 دج وامل تصل 5 اهرشاوتراعمدهتاذو
2-2 

 وهو هإ.ةلعاف ىلع فوطعم هال عفرلاتاذ دو هباوصىرب نب الاق

 اهمط عماط وارط ناسف ماا دا لاو نرتسلا ككسل
- 

4 ٠. 

 داود ىبنالىربنبادشنأو

 ال ناخد 5 هيرشي ءامهنُدصف تفرح

 افا تمب هر نايلا نمو الخلا مدخلا مادة ِعديلعتةقور شي د>ىفو

 ضرالاة حر ودك نرخ نفكر ىلبلا ماده انسدل ىلع ثي د> ىو ةتقراذا

 بوثلأنهيبشتلا لمد و طسسلاك امه ه قلطنناض»ب ٌباكرا عيد خب 0

 نمهيلعمدعتوةمرهلاةيئاخلاةمدجلا وحل اومهلا لثم مسحت ادق ىذلا نيس مدل دبعونأ

 0 ا اة

 لاق عمل داب

 هم 7 7-00 م<؟ هن 9س م

 نامعقمفتال اهتشم 0 نامدهمناشخ ىل ع

 دق 5و 6 م6 <

 0 نام مد عمزوعو هنعحرقلا ب اءاور كرا لوز وأ و نال مده ديعسولا

 #رمرء ود 2 ثلا

 امده مدس ”ةقاسلا تمدهو همدقتا كلذو لأ انو : امو 000007 رع
 تت

 21 مى

 تد“كااذا امهالك م دهم هد تبدع از شيدر ةعدعو قاده بان م مده يمة مدعو

 لاك ةعبشلاة دشن نص عن :ىتا قانا مهلا ممضعب لاكودرم.اعنل لعن اترح افا

 هد سه هو

 يدب بدنا
. 8 5 



 ماا (مذه) ميملا فرح « ءاهلال صف

 ان 2

 #* يرتاا 1

 د مم تو

 ا وا معبْضْد مشتقة عضمقان لهل اذهّتوص

 ساّتلا ىلعاودازلا متل * ساونألار لنادي

 رك صان ضن ص سل ]ذا واكس سس دك

-- 

 نيا لاق هوه هع ىأ هدد نو هاندلا تناك ع نمت د-11قو ىل ارعالا نسا ن أ

 نمير مودا بيذهتلا فو ةئيئرلا نيالا نم م مود لاو ريجلاب 5 نمل يقم دعمو ْ

 رغاشلا لاق ندللا |

 فسارمُتلا ٌعولّصِ ةمودهع # هل :طبءادنمران انتي

 سه < وود د هدو

 هنو رلاق نا

 ه5 .ةهمص ه-

 ةمذ( ني ةفاللا وبها 00 همس د نإ ةقامهالك

 الخ انُميدَهلانوكيو * ساو ع بص دعابيف 5-3 م تاناورث الثهسف نحن الاك

 ١ ضنا, ساوهةيئاثلا ةياورلا مده تع ن نم ساوهوتعبضاذا مدي نال علا ىلا ةناقاو ا

 ْ ءيلعو وللا فنوكي سوولانال تلاوهو ساد م يارا ّْ
 ا

 : و ساق

 ا عبضااو عبضنمالدب اوه نوكي ؛وةعبصل اًةقانلا < كال ١ لعح هت الىرهوجلا د اهشتس امص :

 ْ ست عري ليقعنلا تيل سياف جوال هذه دعودحاو توها

 ا كب رام دعو نيكس مم مده مهؤامدوهدعو هيلعمدهتو كذب لمماَصَعل ا ا

 مادهلاواوردا موتا مدابتو لا داانوكس مدهةزج نب لعد[ ناكاودو ملاذا كلذ د ا

 "اد هس 0 اي 2 و - 0 5 ' وو 5 |
 إ هرهظ ركل قدي رو كلذ هباصأ لجرلا مدهورب هاا فناسنالا بيصير اوذلا ١

 1 ع« .# » عع ل

 ا مدسةموذو ثنشوجأ مدع ل روإءأ هلو 0 رادكهريثالا ا

 1 ةبيطقرل دل لرتاج نيللي ابا دا باش لاق ةئئرا . ىهةمود ها لاق ظ

 0 سم ىأ م 0 ؛ادهلا-ةيولاملاز ا و ةذمأ 2 رقدممالوقلفال ْ

 أ كيلبام لك ثيدحلا فو هزادنألسأو سدنهملثم مادناةيسراشاايءادأوبرعموهو رادقمأ|

 ل وكلا ادنهلاو لكألاةعزم وهون علا لاذ موضعي اور ذكيا نب !لاكمدهلاو كاناو ْ

 : اوهواهطسو نودةعضتلا با 0 هلك الا هيدي ريال. هلا لادلاب جملا نظأ ىدوهوبأ لاق ْ
0 '! 

 | ( منحة روطتىأ موده «ضرأو ةغضلا هو طا لاو راك .افنممدهتام مهلا ن م

 اذكهلتاه اودولاذاهلو-ق

 وكوأ ادذودهلءاولصالاب

 ىمحتم ما ررحوُكالذ



 011111 1 اذ <
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 دع

 ذخاي ىأ ملتي كلذ راونلاو ا هناصقنورمقلا بيت عب

 ير اكو نابل امهو نيفادا نيبام هي عي نيئيشلا نيبو للبول هنكربو 0

 ايار الاب

 لاقو هيعوت ودلك اف 0 رعشلافو ت5 همذكَيبرلاو درا نما دارأ

 5 ع وهس وه 5 ع

 مذيمدهوة عرس كلن لكل لا منهل او عقلا مهل اوما ناصوت 6 دارأث للا أ

 اًدكعرثالا نيالا هثهلاو ٌكاباوك لب ءامتلكثيدحلا فو عطقااو لك لا ةعرس هوا 1

 ميمصلاناعأ ىسو موب ا 0 الا ءادنإلاو لك الا ةعرسوهو 0

 متم ندد اهطسونودةعطقلا بأ اوجن.نكحاالاهدب 2 ”تهلهملا لادلاب

 2 و م و وعيو 4+ه ىد
 000 0 هكانسسو ديدح عطاق هدب ما ليسو هلا اولنم

 و وا

 ةرمرغو كح ولام هوس لوقا ذه ديس الاف ا 0

- 
 و يأ

 1 او 0

 هدرا دو

 هماَذهلاكترْفَشَ مول 0 مان بنا ارعبل ليو

 نءماذنهلاو ماذه ىءوموماذهن يكسو هلك و للا مذ -مموذه نيكسو

 هه« و

 (عرذه) هل-بقوبأ ذهدعسو لح م ان وهولوكاالالاجرلا

 مرذشهو مدلل نك مانو لرلكل كَ اوةيرذهلاك ه1

 ظ 37 اا م لاوهلاش لا طءلخلل لاقي ودهيف طا اذا ةمرذ مالك ولا

 و وه-وةلوعو

 || ١ ترددت عمسأدقوةريرعشأ 1|ثددل- -ىفىو رهلاحرخأ و ىثملاو مالكلاو

 همدو هدم

 ردها ةةرمل لان ل.مث نبا هيفعسوتلاوراكال اوهومالكل م امبنوعسوتت

 معلق هيف تحتي ومالكلا فلج رلاعرأاذا تبكسلا نب بعصا ةريثك ىأبصصلا
 #ض«هة عه 0 5

 ةباورفوةمرذه ليف رقأنأن مىلاي> أثالثفنآر زا رقأث ال سايعنب!لاكو مره

 لونا أر 1 ل مرد هليل ف ةرقبلار ة7ثالل اقف ثالث نآ ارقلاإرقا هل]_,ق

 هو هموم ه5 9و ءو ء 2 28

 والاخ مالكلاىف كلذكو 0 دمردهلاشب معا ارقلا فةسعرسسلا ةمردهلا هو هم

 كون 06
 الحر مديم علا

27> 5 . 

 هّقكسملا ةيهادلا لعام 1 3 هوذا مس سلتا فناكو

 ري -و< 7 هس هةر ه< ةطواح

 ةطم يلي ع 77 اذهلا ع مط فرو

 -- - سل

 1 براقتو



 نيشلا داو آل ”رهنباو ءاوذالاك هيفي توما نالدءايشت "ادرولا لديك امرها ل االا ا

 (مره) .مملافرح وب ءاها!لصف
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 لاو براقتو
 ةهمد عد ء-< هس

 هاذهىأ ىلا تورو * يعل ادعي قرا سل مهم

 هم م8 ع ة«ةموم كهمدلقدوءم

 تنل هره أد قو امر ميموام 07 رهرتكلا ىصق مرهلا ( رع م( يا كلما

 ”سهم ل

 اهلمهواه ب نوباصيى َحلاءا_وءالا ٠ نم هنال ل لعف ىلع رمسكا رهو ند ردة لاجرنممرطو عفا

 كلذ هلع رك أم ىلع رك ىَرشأو قو ف لوعشم قعجعتلا لبا رباطقنوهراك

 و >2

 لاق هم هر ل 00 هدوسلن م .رهىالاو

 سوم ه2 ةاعاك 0 7

 فموي كلذدعي أ 35 أهمول تدر ةه"ليلادا

 هس 7 بو

 ةماك اا هذه يبقا لاك مرهلل تظمىأةمرهماشعلا ٌكرتش دا ىفو مرا ةمرولاو

 ل ما "اهادك .المو لعمق اىيسهقالوسرأ ىردأ تناولت سانلاةندلل أ ىلع ةيراج

 قزم لد

 ديوس ص لهللاناثيدحلا فو هب دهر سلو مرعهنأه سنن ن مىري مراعي تالفة

 اذ موه ارخآ د هد هرههلوق ّح َ

 «اآلك سدس وى 3

 مكاو ل-_دالا ىف طيضلا مره حدقو عمامى أ مو هالو ةنامر عنب: م هادو لاقي 5 :ر كنب هلام ىلعوزومتلاو

 ا وبرذهتلاو 4 1 2 1

 لاف ىنائاداافو سوماقأا ىدعع 00 ةفينح لأن عمل ةنم

 رخآ فلاب ةمره نيثدللا ملا 1 ارد ل|هدرسراخا روك ز رو

 هعوصم همك" جلا 1

 قاذ_ك» خلازوج هلوق
 تدل او مكاو لصالا

 سنو سرخ ىدامىفمدقتو مرهلا س راندا َةلاأطو 5 نسل انتدطوو

 هءصم هأ انهاعافرخ

- 

 ضرالا ىلءاطا اد و ع فضلا ن مب رن نكح تلا مرهلاو

 رمهزلاف ةاطتساو

 0 مقوم رمل أل دلل فو هل تاهالات ىلا هد

 سك م وع تالأو هاد ظراصانا ربل لاقي اًهيأهنع رش و» ىل_قو عاركحمص

 ىنام- والا ثددحلاىفو عرهلان 2 مل_بوهملع هللا ىل_صىبل اناكو ةمرهلا موكلاو

 مدسقت :دقو لادلا. نمد" الارووشملاو ءارلااىوراذكهلاف رابلاو"اتملا نيمرعألا نمكي ذوعأ

 0 واتا ثعمتم ص نا ل نا وماهر عب 1
 مثو صاع مو<

 ىردتالكناو كمر هم 0 مالعىردتالك ناو 3 ُبيشدوجولاغامر تى نك 15 لاق اهوجو

 ىوعدمول لع ا 00

 3 #ه ارشد مالع ىرذنال كينالاقي ىر_هوملا هرمس» لو بو ةءرهأك> كم - ه علو نع

 كرب رعب نال ا رج يكل نقود تقدر م قىردد الو

 ١ ريشع سس داس برعلا ناسا )
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 مهداه رهو مرهمملو ةردولاوةْز لا لم اراغ طاق هتعطقاذااع رم كاع

 نباو ىرلاو لّهعلا م ذااننامرهلاو امرء هلم ناش وكيس اهلك مر 109 تنرخو

 بحاصوفو راطيرد نبدء سن فوعنبةر 0 ىنمى اهئ لأن بنانسّنب ُ مرو 00 ره

 3 . 5 0 ريشز

 رههنآلع لعداوكلا نكس اوناك ثيح وامل ا

 رصعت آان. نامر ل 00 و نهاد لارفانت ىذلاوهو را انة 3 يةرايس نب بق نب مر ءامأو

 نءىرهزالا ايلعلا فشلا طسوىتلا ةرئ ادلا ىهوهَع ردا م ( ىلا هتهنئا مسرح

 )0 ل1 7 كلاود هلاوداَملاوةنهولاوةمرولاو ةموشلاو هنونلاو ةسئنتا ىهفارعالا نبا

 ا ا (ةنرهإ ة رولا لايحب نيبراشلا نباتا ثيللا لاق

 هيودسالاةةرهلاحامعلا فو ا باكلا ردم نيو ىنلا ٌرتولا اضيأ

 ) مثرد) رةيدرولاك عاركح نعءزومتلا ةمدر-هلا ( مدرد 2 0 ا

 رسكب ميرهلاو مير ع ةراوكلا ةقاناللاةي ور 3 ايموضعيصخو فلان نمريز غلاة #ككرهلا

 لاقيديز هألاك ردح نيلا لابحلا نمْرلاو وح للام ل ارحل ءماديد ثنوءاهلا

 دشنأو منعش ىلا ليج ل

 00555557071715 ز]ز]ز]|ز|ز|]|]|]|آإ|1 1 1 ا

 مائل »* مر ف ةعشره

 لاعدْضيللارخحاوهليقوءاملاريثك يقر ره لبو
 - 8 م. < 02

 7 و 7 61 ملا حومط لوا ةيداع

 هانعمبلعت لاك 3 ا رح ىورو بسر بالا باجل السلا 18 هاف

 عد د
 اناملك فوج مزسف لد 29 52 عمرها ( منه لل لج فأي وب

 2 0 ا و يف 0 #5 مةوسو 35

 هس.فتراصف هدم .هزمع مز ماق امز م اهنوج ف عزبتت هيرقلا كلذكو و مزهنسف

 2_2 و د هم 0 .٠

 عضاومفولا موزه وموزو مرح عمل اوةمز هلم ممم عضوم و هوفر ءانقل العذر ٠ هردو

 لاق اهمماطت ابا ريبلا وماعالا
 9و

 اموزهلاو فاو الاب دقن هلأ انوكعلا كلئاماذا 8

 .رر هك

 ميسر رعاذا ثيد_ملاىفو ضرالا « نمنأ هامل ثيل ضرالان م نسال انة ديلا

 مج نوكي نأ | زو<ولاف قف ام مزج تاموهماوهأ اىواما مات ضرالا مزهاو.ذئاف

 - أ



 0 8 هتيم ظ

 لاك موزه عجلاو ضرالا نم نِماطتلاوهو مز 5

 مج لعكس كو 33 مودل ئاقلدتدو #3 مو زهلا ىذتّيكنبا هاك

 ناكل سن شقر رانش مال سلا هياعّلي ريح ةمزعاها ممزق ثدد-1خلاقءاحو

 د . 4 7 2 12 7 2 ع 2و
 وعاو رلاءاملا,تضاف قحابشيكن ءاهوحورمسك ىاآض رالا م :٠ هد ا هأعم ليقوم ع ف

08 
 هقرع برصا وشو سر ةلاةعز هرج ادد. نم اورلا املا ضاق البير سكو تفس اذا : هع 04

 ىلع لاذ هوية شدنع

 للام د0 < و ر - لل هر 27

 بلطأت نك ىتلاىلوالاهمعزد « تكردا اور اءاملاع 0
 م ده 1١ ه 5 101 521 هَ 3 ب 2 0

 كد اهتزمجادا حافلا فو رد_.ءلاقةرقئلا همز 4 همك عيارتسمر

 ىأقنعلا تدتوردصلا ىلعأ ىف لا ةدهولا عب ةمز هرهلا نو رح ةريغملا ثيدحىفو كلذوذو

 2 0-2 2 ل ات |١ 7 سل كهل
 ةعر كلا واه رحل موهوب اكلاو نر تا روأ ع نش

 تا ذو ءملاٌةريغكساراشبلا ازولاواهؤام ض غفار حعطةوتفىتاةمكرلا ل ةوةمك ىلا

 ىدعْن حامرطلا لاق 2206

 و 5 00 3 9 0/2 هل 78 سس سا ع

 مراع ىفاسأو كش ىعسو 0 ملاح ىو حامر طلاأن |

 23 ازهر هلاك #*

 و 0 - - وص © دك

 موزهوداسملا ةريثك ارانآئاز ةلادارواعؤامّل قي ىًأدكدتو موه أ كد ثودعسلا نهى 0
2 

 قدزرغللدثنأ و طل معودشرإلا

 |4ةوريه ضان نعل 2 نأىلا »+ مس مءاَدوو
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 هك ل و 5 ردها دكا رااوُدم امون راو 1 - فار عالا نا

 هيزتشامز -ههمزد# هو ةريولا لاني راتلا ا ا ثللا ل ا

2 2 

 505055027 وصلا مزمل او مازتشالاومَرهلاو ةمزهلاوهنر مستر رخو هيكروزيبامل تدق
0 57 : 2 5 

 > © وو“ 97ه 1

 لج رم ىلغ هرج هيف شاجاذا #3 كفا ف دلا لع

 مم ل توسح) هم 7

 1 عر امره هثوصدسعرلاع رهو ةفنح ىلأن نع تتوصّسمْز و امَز 2 ”سوهلا تمر ب

 تدرهاوءاملا ةءاصسلا ثَمرَتو رسكحتلا هس توصل ىذلا دءرلا ملازما را

 لاق هنءتوص عمت قدشت

 ل1 سلللللللللل707707 سم سس



 ه1 اى“ دزه يشي ثايب »يرش نفل نع اووي ب

 (مزش) مملا فرح « ءاهلازدف 4

 مما بلاس ىلا تماق 6-0 م ,«انإعلا بااحاذا تناك

 01 توا لسادماتتيبلاذ- هىرسزالادبوأو ةنرثك ابالي متت ىأ

 | 01 ةاباحلا ىممال ةعرسمدملا تءاج أمر 5 مالطا َبااحتءاجلاقفرسفو

 ت1 تروم هن "تح يءهدالالاق عراب 2 :ملاقد ٌتوصددْعَررىذلاودو

 ىثاحملا لاك توصل اديدشلا ل: 1 نمميزهلاو

 فاودحامرلاوبزخ ع #* زلالعرذ عسب رح نباَتو | 22

 مكاو مأنبالاقو

 و 5-5 ا نة 255

 1 5 ةلالعوذ هب رج عزه شحأ

2 1 
 و وااو ىرخابققشتي ره سرفو د- ءرلا توصب هنوص هش توصا مك سرفو

 روز مل تاق 1 سألنا ةئئالليقو توما عت ناّلعلاٌةديد همز نعردقو سرذلا
- 

 ميزهلانمةمزهردقف رعنبا ثيدح ىو كمه ..هرودقىف توست .يئةادغف هي
2 - 4 - 

 كلكلاوذ ورعلاف ةلرص مره ايم وزع سوقواج اي 0

 ا هم < و ىو ه-

 كلذكوتوصعمتةة-ثنتمز تمناو ا # مد لا 5

 لاق و

 ماو اوحوءاضملا ير * م لاب نسوق ىلع وا
 و 10 اف تطاسلا ادت سعر ل 2

 رز هلو تتوصفترسسكسلو تدع ب ةيرقلا تم وود مسك دق رد مر فايع

 5 وم هدم 2

 00 اهل ورك لاقل ياو هومز شاهد _ح اهرب عو رقلافروسكلا

 هد مود 2 همءسقا5«#و
 ع رايوامر 8س 506 م 20 زهلاوةعز زسهلا مسالاو بر حلا فولو مزمافامز .ه

0 

 َكذهلاةرازع6 ننس قلوقو ١ اوم هرمنا

 دو رت عولصلاهدامابدَ #* اهلكفعيرشلا زف َنْسُح

 عي را روم نوكينماوادسح او كلذ دوكين أ افر كما سيسي همز مب عامنا

 6 اذاءاش لا مْرهَيورمسكنلامْزهتلاوبتو عد هدا مرتكب رولا تمرسكناب

 رى *مو ريد سماك

 نيب نع مازتغالا ىمصالا فاذ> عم ضب ىلع يدق هضعبناك اذ مْ و مز ءاقس لاعب

 نم ازهالاورسكوهاغ لاتقل عز ءااعبمل تمزهتترسسكتو تّساذا هير ةاللاقي

 ةهسوم رع

 لاف ةياصمن ع مزمن اك قاله تودع 0 تدع لان توسل
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 0550577 1111100 ا | 1000



 4 قسرا دسم تا

 سس هوم  عرود حج هدسدو ©

 حراوضن عفاراما نيمادت #3 و هل

 و -

 مزه ث يعن ءاهيناوب تق د كك ةلزأ فدل كرأ

 لا
 2 كس 9 صفد هك

 نع مزمن 031 كلةسيالو 0 80 .غوا كح ةرثكوا ترا قعيووهش دن : ءهلوق

50 

 عرفم نبدي زبلافو باصسلا زعل ذكومئام

 ه«رمع ا. 7ه<

 افرمسو نافرسسم ند هلوق 5 رد تاكراتم ءاهازاتم 5 ىرعلا سكن اطاسؤألا مها

 2 ومكحن او لصالاىفا كه

 داشنالاوهصئام هلمك-تلا

 نمةياو رلاو لخادم
 لاق مث افرمشق تافرمم
 بناج 1 اهرسشف

 هدم

 لاقو 2 “1 50 اوه مةمزاه معباص ًاورمسكسلا ناره تيك هو

 ئَش !ارسسكمز لال هأو فوذرز مقذ ردك ءانعماتا ندا مطور تل اوقىفقصءاونأ
 2 ع 20 وو 2 ا

 ىلسلاردبو ألاف تقطع كراع تدزهو ضع ىلع ه.دعن ىدو

 0 5 و 2 2 5 5607

 هدصمدشلا ها قرشلا# 3 را ودل دام دول ّ 0 معن ازلاوذلانا ماع ىدوذ « كلامهن اان مولا ك لع َتيَهْره
 هريغلافو ةعزها ممتد اوبا ودإا نمفئادعلا مكان علاو جمبي رغف رحو»و ورع والاف

 و و 9< هن مو و و - 1 0 | 7
 ديا لا ل ةمرعاحادسلاو اضي أ مزولا 0

 م م8

 ريدا قالا اهحذتاش |!مرهاوءامهمشن دلو ضرع

 و

 ل-.ةنماومزخ-هاف هلوق اومدنتن أل بن 5 0 اومر 2 نأ مك و ىدتال

 ”لمكتلاو سذهتاا ىف: ا -َ
 10 0 ام مادامم كيذا و.ُغا صر ازا منا ىف بر« ءلالاثم أن مورعوبأ م

 نراطا وورد الا ا مازتشالاواهلاز هلبقةنمه تماداماهوكذالوق ا

 عل -8

 ىّرعملا ننال ولاد وولف ىأ همّره ىارعالا نبا اشرد دف عرش كأن

 3 را ءآلا نام ١ ص ديار ان هسأر ف ل ءظدوغ مازهملاو ا دش | نعد ::ةاهد-او

 1 سر وثعبلاوعجحب ري لاق مهل

 امازوملا بمايو دسعلارك 5 اهقكبن رو را

 نوكيت بلا مازن نوبيدتول_نلاَر وأ ورا فذة مازهملا بعل ىأ

 امويءلي مهل بعل مازوملا ىرهنالا ا ةرلادعقمهلوق ن م يحاك بمال اردد ءانهما ازوملا

 ىاذكماضيملاهلوق لإ ىهوريثالا بالاك كلتا 24 1لاقن وهم ا ترمشت عةتاؤر فو مطب م مهدحأ س 0

 ها ررحولدالا

 ”رلمكتلاةرامع ىضذغلاوأ هلوق
 كلا ىلع ىذغلاوأاصعلا
 ها

 دشن او مازرملا ىشو ةريصق ىصع مازولا حيرفلانبالاقو اضوعلا

 وود . راك 5 7 4 3
 ةعجلوأثيد-كلاىفو مازرهل_ةمىوربو ىضذغلاوأ »* اصعلا ماز سهم لما فماشف 5

- ّ- ّ- 5 

 رام يي



 اذك هتنباهمف تلاّقفهلوق

 قويكح اول الا

 لوةيهيضوهصنامسيذهتلا
 هيتك عا ىاز1ادورطم

 هورعحم

 (مثشه) مملاف رح دع ءاهلا لصف 4

٠. --( 

 نط مزهلاوث وة دملابعضوموهريثالا نبا لاق ةضاس ىمْزره فة داانعال_سالا ىف تعج

 ه٠ه ماكرو ىو رن عه ع

 ءامعنأاهكمارشو ماز همز مزوسو زم ماد لكلا كسلا وهو مصمهلا فة غامزمهلاو

 مم

 لاك ثوواكل ا مسهلا فار ءالا نان 3 ىرذزالا هرتسك ا هسق همس م (مس م(

 ءاعماولا تبلق مىرخ دهيم ىلا نو» انتينيذلا مهو ملا ل صالا ناكرو_سنموأ

 راسن ند نم سأرلا وماظعلار رسكوهىلقو ساملاوف قوحالا ثلا ل كولا (منه)

 اذاءقن تمن لوقتىابعللان نعمذ_هىنالا رس كصوعل ةوهجولارمسكوهلمقو دسإلا
 نود د سل هاد دم

 انه مش سمسم ث :لكفرشملا“ 0000 ضشل ارم 0 وهل قوةبصقلاترمسك

 و همم 9و هم م

 هللا ىلصهننا لور بوح رتب دحأ ثيدح فو متو م مادقو خطو هو وش لول

 نب مشاه هنمو دب لد ل مسضوُةدوداةضمسلاو كلا قام أر ىلع ةضْربلا تعششو سو هب همالع

 ديرئلادرر نملوأوهو ري مل-وهياعهللا ىبص ىلا ذجبباطملادبعوبأ فائمدبع
 و بس 35. م < 2

 هتثب اهم تلاةفانعش اه ىمسف ههشعو
 او ات ودسم م لاجر و * ةيوقلديولا مةهالعلاو رع 00 دم كاس

 ارح ةلدشْلاَو رعت رلا نبال ارعشلا ىربنبا لاقو

 ه- #وو قدم مدس هم دس سل زو. 100

 امشهازيخو اان آو امم ىدقدف ةرمهعسوأ

 قذهلا شا رخ ىأ لوقو
 دو 2 55:5 م 3

 00 عا 1 »* هلثمريطلا لك أت الءاوالذ

 ىلاعامألان مةعشاهلا لقومظتعلا م ثمة ماملاو مهى توكيدتوووشةارأ

 راو هاربات حرخأو لعاف لا ت يمل ىعلم ودا انيمي مظعلا تت

 ةملالا ةربعشلاو رسكنا !ساملا تدنلا ميشهلاو همس ل لاقي هرمسكت رعشلا نم مسدبسلا مشن

 هناقىمهلا رسانالا داك سبا 8 ليقواهشه ميصاقريزعلا ليزنتلا فوءاثيفيكرطاملا اهذخأد
000 115 2 

 00 ادا سوادا ةرصصلا ةيسفلاو بوث لكن م سابو فو ميشعال برع
 - , ايه / 7 2 - : ع -. 4

 0 سرعان 2 .دهسفلا 1 ندمدلد اوكلد. لم هوشوأيش عنالك أمك ةيشالا

 0 رسال ديلا ُسرالا هيلو ةمسهالا ٌنالفام مهساداوبا لحر الاد وءاشد

 ىلا يهوبشم ضرأ لسيما ِط مان «ييعتلا مادا #9 ا ةايقنوما
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 46 (مذه) ملا فرح « ءاهلالصق

 هواك <

 ريزعلالب زنتلا قو نأ 0 رق ير رو «اذااضيأ 5 واشهر ل

 ىذلا ميشهلاك اوناكشم طخ رة ور رولا نم نا لما مشهك اواكف

 ماس سيلينا عبدا با مهم

 ند سد اممثهاارظحةج رتقلاقو مطَحومب_تكوىاعّتتاذ_هلوأ ماعزم قبىذلا

 لاو م ذارلا س دمك اوراصفاوكلهواودابم_ من عملا سكت ٌتفراف تار انآلا

 8 ةراظح ىلءايطت اًراطظحر طحهنأدا ارأ هشه ىلعر ط2 ىذلار ا | مك اوقات ءلا

 نما لطامرا ص ميدَضرال تراصو سن 2 رمل م سييدق

 مستو تفعضو ثراخ تمس مف ليال تمن ةفينح ون لاكو ردك وسي دقرشلاوتابناا

 ا ََك ارعالا نب نعهنطعتسا لح رلا

 لالاادكسالا تا لوق الات ا لئانالهتهشتاذا « هنت خاماركملئامتلاوأ
 ىو "هلمكتلاو بيذهتلاو 0 العلا نيو رعونأ فطعت اذانالف هيلعم متون دبلا فعضميشش ل-رو .٠ .٠ مع 58 ا 8 : ا 1 2 2

 وهس 5و رءم هم هءمعم ها ةموعملا تا 2 كل اوهحيضرت ىاان القتءعش مدي زوا هدنعهماطاذا هدهذمو اا سكك هة 0114 هس ا فه# ير لديه ههملاب الامحامكحا

 ديعولابفويتعتستالو « قوعشهتفكترضغااذا

 م مده ةغصتلا نودب ه#:مٌتيضراذا هلاهتضتش اوودلفا ىسفن توته لوقتو درى
 اهلك ف كلا, بال اوهكار الا نب الاقو احا تطمومم الدحرلا

 ن والا مهلا ولا لاب ا مشا وترلتحا ىتمّدنْهاو ةقاناا عرض فام تمم لاةيو

 اهدحاو موسما ضرالا طاول نموه ة.:-وألاق ماهم هدأ هاد اّنللا
 كا ماكو هلا ناكحللا ص رالا نمموشهلا ليتنا هقرونيل ن مبوصئاموهو مدع

 موشهلال.عشنبا مشع وهذ اًميطو نوكي طئاغلكو اميوطبو ضرالا ني-!ىف اهناطيغنم 5- .٠ © 8 .٠ 3 7 و 9 و8 : . : 5
 5و و دهس 2 0 75 7 ١

 قةداتقلاوو ةبدجلا ضرالاّدهلاو رسعولا مشع اهد_>او ضرالا نم نماطت ام
 وا سم 5 ع 256 مادو - 8 َِ 1 7 5 : 9
 مه متاغاورو صنم والاف هيعشهمه ءاري_عاهارتلاف ةد_ماهضرالاىرتو ىلا.عتدلوق

 د او9 ى - ع 0 5 ا ورع 5 و 52 04

 ىلهذلا هءاسم«نءالرعشد_كن او اهوسهت بهذتر_طماذافرطملاباهد وع لاطاداضرالا
. 5 1 - 

 و ةامد 5 3 ه9 2

 م تاو # اهمضرأهجو ىففلاو اانا

 موتانا ردا فلا هر امابدلا ايزي ضر ل يع نبا لاك

 10212101 ل وس ب ب مص ب سس سس ص م مص مم مص مسموم



 دا وو : رديفا ف0 سي يي يال 7,

 (مضه)  ملافرح « ءاهلال صف 4
 000000 15552555252522 ب

 ملفموقتلا لزتعين أب هب هءلعراش اناكو نس> نبهلنا كك .ءنبد#مةفتف ف ىرملانابح نينا مء نبا

 ةداسمنبا لاق لّدقف لعفي

 ال ص

 دله أن مدهش تاق #4 مرح ىمأب ح ايران لكرعأ

 درب بالْألا ةكوبت ىلع 5 شيرت ةنملاجر نعد

 ادام تدنعأأمو 7 حاير لعد واماَدَحَو و

 لحو زعمت لاف عب رلاهن راق لوا ذاثنلا ميشهلا لصأ و فضل وأن ةهْسع اوقلاف
 و << هس. ا 6 2 ه و الوس # اهاددو ع.

 ةمسهلاو نما ةعبرس ةاارسابو لازهلا هع درسس ما شهم ةقانو حاب رلا هورذت امك مصاف

 ميكو شو شاهو ماهو واش مشوأ هنا مروا لجرلل لاقي تاما وعجوةيورألا

 و م هم
 001 اخ اان هلاورت كلاوعو ومنها اهلك اهب ةلصالاو 0

 هب 4- اعثدشتا ص

 وءه6-)9و ريف 3

 كك ارمعبلا لكأ ًامعأ 5 همشهم ىلعءاضم براي

 ريو -ه- دعو 2

 معيهدسأو: 2 كرك هيعبان 06 ا مهلا (مدهإ) بعتلا ىلءاهلج أ اهعأ

 لاجرلا نم مَيهلاَو لاس "اللا مديهلا ليقو هتدثادي علقو رسكل اهو مدهلا نم

 ما م65 7 , ةءه- 2

 11 - - ه- .- 7-0

 اهديهارأت ا * اكساس

 ا هو همصق لاق ركل وهووشلان هذخأ هيغل كو هند شلال

 31 و سو

 | اتالم و هن م اكتب امرثك أو قاما * 0 + مصرهأ'وهريسك

 د هد

 001 لا وموسم اى ءاضمااو دك مام ذه مص ماعطلا“ ءاودلا مده (مضم) لحرس. .هو

 توم 7# هما سم

 هده همذ(يدعضهو ماض ال لاء ىطنو رماضومالا عيرمم ماع اا ذو نثراوأباكم طا ودَّك ق طيضنشراواك هلوق

 ميلا مضي ةيابهنلا حسن ضعي

 جتفلاب اهتمرخ آضءبىفو
 مودم ها مكحااذكو

 اا را 2 -_

 هققح همدثو موس مدس مو يضع درو هع هيلا مسالاو هر جقو همصغو هلآ هم 1 م2 داو

 ود و هم مد

 نمهل تعده لاقي ؛ سن ةمرطن ءأيش هم دل لرامشه مذ يدق نمد مطهوه هن اذه

 سا كادبوأ هئمادل رمسك اذا هظنح نم همه لاةيو هتك ىأةنئاطو 1

 .- مو

 موضوموهنامذ همي لا سهو لولظي ىئأيسثموقلا َمحَهتيأ د 0 ”يضولاو ولم

 فات ذو هل قس ماَضلاوىلمعأ او 0 مضويهلامن .هلمضود هرسسك ميضهو

 قمن يداي لاكمضف عجباواضرأ

 دما ١

 فس 001 2:ث:-:ث9999999777”77595999



 3 (مذش) ملا فرح #3 ”اههلا لصف

 ما ل 7 ا

 مصحوب نا كو يما داو 03 هدرا رلا ى..ةنيحاذبحاب

 د

 را هيقياف يق 1: اياامدوكموذهديو ٍْ

 ه9د9 ع

 0 #3 قدا اوقاف
 و

 : »سو ى

 قرضهلاو كحل كلو نولعلا صج مالو را أ نيمشكلا متل جرو

 كلذكوميضو* امه ةأرهاو مهلا نيب م طه ل جرو ا .ماطلو نييك اراها را الا :

 2 هم دك هم
 7 هرط لاق م هه اوموضومو مكه انا 1

 معه ماها ذااصنكءلنأو #4 يع هل ًاريغهمةرحالو

 ل ا كن رحاب مدهلاو جينا مضولاو تطال يشَلاو ٍ

 9 دع و هم

 ا بويع نموهواهيلاعأ لوخدر عولضلاٌةماقتسما ُمَسْولاو ادباد يعي ةءاغزم ممضه أ قيسرال ِ

 ّْ ئدعملا ةغيانلا اكل نك :ىباالمحلا

 معلولا ٍٍِر * م :رذر ىلع طبخ

 ]| كلتهتم راف ثلا ذ ىلع هسا قمع الفري زدناك همت را وهنوجتعسل سرأل ااذهنالوقب ||

 ْ ان 0 « امنا ل فرخ ..الالوقدل -ةمواهةراةيالا م 1 غميصفةر 8 هدا ْ

 ا قبس ىىدصالا لاك م عر ىلعتغيصا متو وطن تح رواه فرط تخاح فتات ٠

 ا نيصْشلاًةنيطللا«اسنلا نم مضولاو اوسع ىنالاو هنو دعب سرغلاااهناو مضأ[ طق خا ا

 5 هم د هد ||
 اا موضم حْسكو ا

 ا يلبس اماذارم 0 #2 معوراتلاب ٌبحاذا مسه ]

 ا داوألا م وضه عج .هامده نال يشل نم سقواذدقاف خ11 تسال مو |

 ا هكلتولاقر تح ذأ فادوأن دامهالكولاق ريصلع جيرممل أ هلوق -يادبهلا ل فالثا 1 ٍ

 نق زلوق وذا

 90 م 2 ا

 م ءأىداو #3 2 رلا دة نيحاذبحو

 - ا( 5 ا
 .٠ ,-ء

 تقوفنودو< ممنأ كلف اعمل تاق شمتدرابع رلا ىستنيح هلوقو مد_ةندقو ا

 : دهاشام اراك ةيءانخالْب اذهو ءاقذشا: نمز ف مّميعناك 0 أو شدعل ا قيضو ب ذَا ٍ

 ليلا زا ار اجتااو نيكل ةفيللا لا

 همدوس' #< 65

 ندم طه ىلع 50 ملون ىاهتاقاذا
0 

 (, رع سداس برعلا ناسل 3 ال



 (مطه)  مملافرح « ءاهلالصف 4

 رق همدس كميمصدع) ضسن»و

 مضهال اًذهكرمأنا نقف ةفوكلابهماوهوادرتم دعس أر ذأ ها نا تب دحلاقو

 ةهس

 ماعطلا مظعورسسكلا مس ال بصأو يبا ماعضنا كير فلا مهل 0 ًانيمكلا

 نيؤلا نكمإو مهيب هقاولاقفرك,/ أذ دو نس ا لاو

 4 2 لا 0

 010 طب مهام لغو لو زع هلوقو اعْضاوتهر دقن م ع معضلاك 0 مضي

 مضها وعلط فار ءالا نبا لاك وللا مولا هيفاوك مادام معمار هلا لاقو فَلا فوج

 ليقو ضعب صعب لخادلا ميضهلا 3 زلالا الرد ممم دل فرمان لورا

 نر ملام ميضه علطال لاقي 0 0 ٠ ىذلا مهلا ليقو ى ريل ه مط امرنا لمقاس# وه
 وو

 عاباوةهضملا لجرلاةائو فل 0 اَهر مالا لاو ضعي فهضعب لوخداهارشك

 ةفصئيإو دواسر هيفام مضاهلا هديس نبا لاق نيلو وار هقامم حاشلا مضاهلاوءاضُلا

 و 0 هم ك-

 م صرب ى لل مضهوةمذهموةموض عم ةءسصقو 4 موس ١ ةيسدقلاك مَ 0 ههذ دقو ةسمل 8

 راها قممفصيدسال اق ضوءيىلا اهضعب مضي راسك ١ 1لاش ,اهفدنال مضهمرام مو

 مهث و .<و

 ىلاوعلا بصق مرد نك د تامدهعىوصلاىفعحَر

 0 ا

 95-5 كل 2 ةهمم< 7

 سس 2-و

 0 كا 8

 2 يندر - ةما دموع

 رد للا > اهرواعت # حر اود

 < - هع 75 9 2 و . 4 و

 عجلاو ترث ارو ضع ليقو ىداولا نطب لقو ضرالا نمنئمطملا رسكلاب مضهلاو مضهلاو

 لاك موس ءاضخأ

-95 
 برةفبخ نماهبارتيبع 2 »* اهدر وم ماضغ أ ىف ش>ولا اذا ىتح

 ماض اهعجو ضرالا نم منماطتام مذهل او رعوبأ 1 نمماضغأ ثيل لات وخر

 لعل ىردنال كر“ ا لوقي ىداولاماضعأو ل الاف وُدكا مالا: نرسم علو ةهنمو

 وهو رسكلاب من مذ عجب ىف ثاطبغلا ماضْعأ ودعا ثددحلاىفو هلاينعانمؤيالن م لانه

 مق عتبدح فورساكمامالرمسكلا ملا مه ةيدوآلا لذ اذيأ 2 ةو ضرالا ن منيمطملا

 1 ا 3 امر ا

 امو

 )2ك 5طذذ##ذتا | أنأاأزذ]ذ]|]|]|]|]ذ]|]|]|]|]|]ز]|]|]|]|] ١]



 هك __(ث#)__يلاق غ ءاهلالمغ

 0 امو هلسلع 1 .”ىأن الف ىلعنالف م هلا هدو هتمان دام ىك أه.لع مضهامو

010 

 امس موقلل تدعم وضرالا بويغءاهلارسس 5 :مدهلاوه تيكسلا نبا لاق و مهيلع انهده

 كلذكو «تمانَد عابراللر هلا مضهأوادانثلا اميلغمضشأل حر وترصاعتومهلَتدكئااذا ||

 ىرهوذلا اعيجبسادسالاو عانرالاةمَهْلاو لمصقلا ىف هنأالا ٌةمْرلاوٌدقانلا كاذكو لمصتلا

 منغلا كلذكو لاق اه ريغ ملط 5 اهعضا سر هدد بالا او عا ذحالا بالا ثددخأو ٍ

 0 طا بوطلا 00 3 ةايسسرفاو ا
- 

 َر مَ 1 1

 رعاشلا لاق ازلافذح ضو لع ْ

 8 < 9 6-0 ق- 8 ا

 ماسه او رصاطم رزدللا »* اهتوذحراهامازخ معي رناك ١

 ل :

 اماضه ا ةودش امو ف: + الاد.شناخدلااماذاو
 0 ا 2

 جاهعللر وخلا ماضعأل !قدشنأو نامزلا:لثنمىنع ||

 ىف اذ_كهوه ةاوثماوق 0
 بيدتلا او انهلصالا

 ةدامؤف مدس و ةلتملاب

 ٌروطعلانني رام اه 37 روزا اود راك

 7 روما لاو اهماضغأ دلع

 نوذلا ةاومم ر ف َْق ىش-ولاروثلا اه ا ااا و ول تبل قو روناكلار وهلا :

 ىىععم هأ اندامباوصلا
00 

 نبض رالا نمنآمطاامتلاَت ماض ور رواطعلا هذه رباهر هيدا ندا تكف

 ديبللاقاهلابج |
 سم [طمش 5 اتاك بينك راما راششلاف -

 ريثالا نبال ةيابنلا مد 2 و اعارثتلا امس اوفو رعمب صد هلام داأإ

 دلصأو مضلع رسولا مناهل ملعننياو و 0 0 هر م

 مقعدتو لك ال رعبا ديد لام هلا م انما ءاقف كلا ودو مطخلا

 لكالا ريثكلا لج را فيلا لثمم 3 ومعي الف ماعطلا ن مراكب تأ نأ مهلا ليقوامةه ةرمسكلاب

 مقمهلاو رعقلاةيعبعسا 0 0 ورحل مهلا ةهياتسامانع أ مت ماعم عتيل ظ

 لافرحلا بار امضا تود ةياك> ْ
 1-2 جم عج و حي 2 ح05 52 عدم تلا وي 3 4لتر خ7 اقوا 27 1 2

 مودم ممؤوس 72 - همّ

 امقيهفامةيهوعدب رضاك * امعُد ا 3 ءلزباو

 يي 2 0-0-2



 غل ىا.ةيهلا فاق مضلا نظأوهد._تنبا لاق 0 ؛وطلا مب ملا فام -ةبهلا وم كلا
 ىسعقنلاد نأ اوائع 10 وطلال مهنيا ردا

 ءمش ع وم <

 لدن تلف أنا كوذدتسلا ند * هناكَق بهتان 2

 لاقيو نانكومتلفأ قدسيا ةءاشلاا مد ا رلاىفىرهزالاهر كد دو

 00 ةءوس

 عالش اٌثوصمميهلاو : د ”ازمملاو قمل هناجب اظلامق. علاق لاقيوئث : نان مارا ى

 00 2 ملل رمال املا لب الاب درا وص مهلا فار ءالا نبا ةمَقللا
 ةيورلاقاك ءاملاا وعرب وص

 امكاَتممةامرصلك * امعيهوا قمع 1

 ةياكح مقْمهو التم هن سذو لف« مشهلا 5 امةيهوامةرضوعديسانلل 5 هلوقىفلءقو

 قورعوأ لافو هدأ ارا اكتر 5-3 امة.هوامةهوعددر هلاك 03 هاورنسودريد-ه

 هم روم
 عئانب نمدصأو لاق براز مهرهقوهو لاك #3 ْةممتادعلاَبار هيفا 00 ةيورلوق ىفاك هردصملا هيفكد هلوق

 مكهلا «(مع) هوب وهسه 23 0-1 مما # هوقو مها ؟لمكتلا

 3 همدتم عاصشدا رو سجسأ
 دشنأو هرمشي سان | ضرع ىذلا ه.نعيالام ىلع م | 2 يرام ريتا دارا

 وهم رت ” لس

 الك ماهلع قلأو 331 لع

 اسلاك ماودك مكاني نيل كرس مكهتو حالا ىلع مكتدسقو

 9و 2 8 5« 7

 310 دولاب كل نمثل مب ىذلااذيأوهو ريكشلا مهل 7 ريكا مكتسلاو
 م8 <

 تمك توري انو مك عااوقاطيالىذل ل لام ممل 0 رجم 3 زلم ااا
 وة:<- )وةءدص مه

 اذاكلذو د ا 0 دل دل نها مكسات تبل

 اهيتابو اه اشغب لانقلا
 بارخلاو همادقا همددمو

 هأ براابريصتلا

 لعجمهنملجر ىف تحزفن ةماسأث د دحىفو ءازهتسالا م 6-5 لاو تودد قلتي

 هع مو 82 مص

 لوقبو ىرقهتلا ىذع وهو درد> ىلأن بهللا دبع يدح فو فعرف ءا دعي

 هَ 2

 كأن ع ىربْبا حران مك مق تصصأدقل لوح أ ماشول ةنيكس لوقوان كبة ىلا 1

 ىلا دابزادشنأ و هسفنىفلجرلا تي لوح مكملاورع

 هذ هدد هو

 همهفد دما 031 نأ ناصحدن رس

 هووص ضر و 5 ماس 8

 ههتن و ىفلالاّمغن رهدااو + همك متمسهأ ىلا رك ذم

 لافو



 01 (له) لاف رخآ « «اهلأ لص

 0 .مادشن ًاومولاف عوقولا لان

 همددا“ "وي دعس

 ّ مماانك ابعك العتإالذ ه انع ا

 اذني ماع رك لك نم قصاللا ع ءالا 0 مم ءاعدلل ىلا الدعب:دئازتاو

 | كاملا موهأ عملا قلاقيومةلاهدح اومُهأااهللاقيول ا لا ةايظرلهأ اوا هدا 0
26 

 و

 اهلثمو ءاهلا خشباهطيضب ا ناإلا اورموب أ ناكر ةلاثم ىلع نانأكلاو هاغا ىند نا لاق ريثكلاريختا وهى ةوريثكلا وش

 ءا نيدسملاو كشا |
 هجععف |

 ىراحن ريثك- اددناوا 8
 ه2 0

 ناأهاهدنع 0 هو 1 هو ربل يمسك

 1 نا الاقل, ىدُدع 000 5

 ا لم مهلابان"اج لوقت و ريثكلا الامل ناَكرهلاو قطْدلا ن معىد رلا نابل بشل لولا اذيتتدتا
29 

 ا لاملاةرثك بابفديز وأ |لاك اهءذو معدات نم | لالا اذ نااسهلاو

 ْ لق أ ىنعم لهو ماللا مشب نامل لكلا نالذءاج هانوكي دا سماخل || هيمدسةيرعكلاو

 ةدرفملا ةماكلا لامعتسا تلمعتسا دقاهنكل او 0 نموهسنتال ىتلااهنمة كرت ةماكلا هذه دو

 ]| تاغللارثك أو ةدحاولا ةملكلاك اناعجورلاهيلا تعضاه ركن أدي ويس معز حاجزلا لاف ةط.سلا
 هس سوكر هو 6 7 2

 لافو مءادهش لهو انبلا مهنار ةاالزنكلذب وةءاجلاونيتثالاو د_>اوال مجلد

 : لهأودحاو ار ذلاوعساباويتالا ودجا وتود كي زا لأ نإا مم يو

 قدح اول ناو م مارا اوم ف ةغافامأ أوان فرضت د2 2

 ىدركلوقك ى 1 اللواودركلوقك اوم عيبجلاواةرئلوقك لكني يرمز دارك

 امنأ معتق ىرعزالا لاف عمق لوالاوثددراكاوقكن 8 رماه ءاسنلا ة هع + 0 ”الاك نيش

 ىعمولاك رف :الانال در زو دعك مضلاب ها هفنوالفرملا قرت ةنحرَم

 ىععربملا خشب لدراب مكى رهوملا مءادهشاون فوك ءادهئاواهىأمءاد من لكلا ءنالوق
 و ع تول6و ع م 0 م نا 8 »5 ع : 2 ,

 : برقا ىأانملا سعت ل دارأ هن اك هعج ىأهمعش هللا لو هلوقن م مهلك لاخلا لاق لاعت

 لملبلا مرارا لا راكلاهشلأ تفذحامناو هسنتللا#و

 اهيلعمل_.قئلاالوةسفم 23 كل الولاك اعيجنيدغللا ىف هسنمال“اهأ ا 1م ما

 ءا_عسالا | ثنو دل 5 ةالال خدت (اعا هل_هثلا نونا |نأ ادب ٍ لعالم !ىهاع اولعت تسل امال

 26 هدمع ا 3 دل اما ع

 شوماقااىفلافمالهلا وداوقا

 قثو هلمكتلا نمةضس وأ

 يا ل اناا رت
 اذ

 موبثص# همت هأ باكلا



 (ل» ميا فرح د«. ءاهلالصف الل

 لسوهيلعهقا صوب نأ مءدقا ىذ 000 و رام يلع ديطغأ عج مه ىرع زالا

 'ئثنمل_هلاقفاموب نان م تلاثعاصا لوةيفاللوقتفيث :نمل هلو ةيفاه:ًايتاك

 نانئالاود اولا 3 ةوعددلك ملهم ءللا لاكو اهينطعااهتا اهئ ياكلاقة نحت

 كلوقتلعنلا فب رضت نام ا اواسراك ذبلاَو ثاتلا عسا

 له كا لاقاذا لأ مالا تاقاذك ىلا علاق ا تيكلانبالاقكلو داو 26

 تسل ءةريرشول عوز ودكيطعاالىأءاهلاوفاالا مم 0 لمكأل تاقاذكواذك

 لاق اًمصسفل وتاناولددق مهنالاقف لهالا ا لال ] ٌامويدان ا وح 0 00 لو

 هديسنبا لاق كاذكت و ىلإ" لاف نم ويلات مالل بسن مل اوقين ! م ترعلا نمو ناحل
 وة مو<

 تم-اهى>نالاق 1 1 8 ُتلقلحرلاءت..اكواذا تمس .اهدقوَدع ع 1 ةريخالا ن نمتدساو

 ةراسعلا لاق ن مو هلوق

 اولخو ىلخ لاك نمومكسحما
 اولهو ىلهلوة.كلذكف

 تساو لهو مهأمالإ ىحو

 ىلهلوة.هلوقو ها 0

 هلو-قو ماللا خفب أملا

 0 ملا له مالإ

 رسكو ءاهلا عفوةرم- هيلا

 0 مفي ةناثلاو ماللا

 ها ماللا مذو ءاهلاو
 "ا

 ايم ه٠ 8 <
. 

 باه تاماثو مالللثم تقليل ًاوعامنا اذ هريغْلدق هلكص اوتالثوتررعدك

 نأىزتالاهنك اسلدالاىف مال الو كلذافلالا تفذخ لاصتالاةد-شاىئ ءمللا دمك و

00 
 ا 0 اذه لازم 0 0م

 ل>راب "له نولو ةيفةد ازءاهلا نول_ءد واهداف اه نول_هحب متون دوما لا كِل تيه

 اديز مه عمولات ةدئازءاهلاو نمل عملا نالنم اهءاسنللو ١ اونأنكعبمجلاو يكن اللو

 ةوسنانيَلُه برعلا نع و :ولًأ حو نه اونا اهءاسنلا لاقي ىرامثالا نا لاو اديزتاه

 يلا ىلع وام عفا أموت ٠ نمف ةاصتلا هلم نأةغللاءذهباعصالة اولا

 عال و لاألو مصأاللاقلعفأاللوقيذنأ دارك لج ءرلل لح رلا لاك اذاوةدان زلاىلا اوعي

 اولازأوادحاو اذرحامهولء>-و ماىلالهاوهضفدصقا ىأ م اهلدأ ولأ لك ممولات مع و

 |” انهو مدلل لات طصتأف 0 ريت ار فلا ار لق اراوحوانب رصتقلان ءمأ

 تاودالاب هش لفل فرصت ن علا نمدنال مدح . ل :ٌومللو لاجرللونيلجرلل لاي ءارغلا

 *لءل صوب دقو لاف تن قيبالو عمال او باله ذه ن مفرح لك رامجاو هنا .اةهمودص مسهل اوك
28 

 ندم تلق ع كلت دعاولاك6 ال 2 كلا ةيفواللا

 ميلا مشيلاجرايٌنلعوايعجب رك ذملاو ثنؤملا كانك ةيناتلا ىو ميلا رسكبن اعةرمالو لجراب

 ١ هو - 05 5

 ل>فزع هلوقءل هو كل إهلوةيف هماعط ىلا ل- >حراوعدن 5 هدرعلاز «رمثد :اروىر-هزالا

 ا رو 1015170161 1 ا ل ا نة 15ق ك كسع دهم عسر جمر 6 77ج همم اج كت »زج ص كوم حس ل دل همم

 نانمإو

 إال



 16 (ممه) عكا #2 :املالدت

 ا كت اك اهاولا ةسيوتنم امال تانذكر ذك معك ليقاذاو وون نانو

 ْ هيطعأالىأ ..اعاال تافاذكراذك لك ليقاذاوديلع تناك ل مال تلق

 1| د ءءء 2 هارد ٠ 3ك -

 ا مدلولا ,( مدل هال ماهدإ_صأوةدئازءاهلا نال 1لصفىفرك دينة ادد هىح ىرب نبا لاق

 قام هرذص(لاهيلعهلوق ْ بيشلا ن-هينامزلا دل * ةمدلهنامزلاد بان ه4 اع #؛ب لاك ىفاملا ظدلغلا دسلاا

 : هلمكتلا ْ ل.ةولد د وطلام الهلا اولوكسصالاة بالهلال (تاع) وهلا ميلا

 همعشف قدن>دوعءاخ |
 ماا ىدسالا ادن دل .قو ن مح كرد م لالي وطلاس مرا اسيذ-هتلافو ل ىطلام كلا

 ماقلعلبل شب صآمو #3 ةبيملة سك لك ءانسأ
7 

 تالا ماقلا مده ضل ادم سأاه ماةلهلاو عردلالماَش !او هلولطا لَم مذع صان ليوتو لول

 لاه مهلهل كلذكو

 امله اها تنك ةمطخ 1 سك َبرطَخناف
5 

 * اهات د

 لالا ىفاذك اًترثهلوق |
 مكتاىفو "لمكستلاو ١

 ةيط+هلوقوالآس دذهتلاو | ١
 ”لمكتلافولصالاىفاذك | ممايهناك مقل 2 را و ةصاخلبالا نمنيكذشلا عساول مقل ونام ا

 اهلهلوقو ةطخمكحلاو ١ ا
 مكاو لسصالاب 5 ا

 هلتللمكتلا فو بيذهتلاو |

 دم

 لاف لك الارثك مضرب ملل دعم اهلا هعلسب يش ل معو هيفحرطام ا

 دا قا العلك أب ا #23 كوسة هلق ال اي تنان

 هويعحت هأ ا ا (ممه) 0 .اماةلعودسالاماقهاوكاذك ةماقلعو ماقلهو ُ
 ص

 هم 2 6 ةسو 6 3 و

 ْ ماقلت مرسسكلا ىلعة يخيم مامالو هم اد خاف تهاو سومر ةعرحإلا ا ا

 ا ا هل هفأ الولع هأالىأو ا.هالو تشلارىلدمهماللايو مهأالكأ 1

 تدبلا ل »أدع
 2-2-2 6 ه9 ع

 ٍماعتوأى ,ءفدلشلان 2 5 اسذن ىسفتو تمأالثمأ نا

 ظ مام.ال ىلمامهال مب : ارط سانلا نم مهري الداع

 ا مامالءلوقّ _ثمولاادحأم يلد اللوقي اق ثمرسكلا ىلع ئيموهو كلذيمهأالىأ

 اوه ندنءالاق ساس ال أرق نما أرق
 كلدكو ساسماللاقف ساسٌملا "اك ةءاك

 1 لاه

 كفل اذا عالا قم _ءاوريخلا هيدب را ربل ىلع ريانا ةباكسملا ىلعدنا مام هيف

 همس اصنأش؛لرلا ماةها لق باند سءوبأ لاق هسهأ» 17 2 "هاو مانقغالا مانقهالاو كر -و



 ةدامىفهدشن ا ىراهلا هلوق

 هيد هأ بدذهتلاو

 ”لمكتلا ىف انثلاةلوق
 ها ضنا ةايز بيذوتلاو

 1 01 يورط
 ممن ىلافرح «هاهلا لست لإ
 ىعملاشيو كمه يلى أت اامهلوق ىف ذ(قئام لعج كمهأامكمه لاق و كي

 دومالان ماها مسا داو ةمهلاوكي اذآام لمقو وكشف امل .ةر كّيرح امى َك هع أم

 28 هد تع 5-ه 5 5

 همهمصلا م هو اذ[ ضرملا نعوم بدو اذ امههمهيمهسلاهمهوةقر م دءكادشلا

 هريعي ف صب جانعلا لاك مانسلا نمي رمال و وهيا ذم

 ىراعز وجو همز نع * ىراهلافيدّسلا موماهم هاو

 لوا تد بوشاذا ةمهشلا نملياممو .اهلاو لاهالازيثكم همذدلا٠ نم موماهل اوهنم بهذ ىأ

 يشلان بود مامهنالا ثيل الع 5 مهو ىلغأ اذا م" كار عالانبا انوماه ه-يبئاذإ

 ردقلافتْضْط اذا اولا تاو ما رياياند رفات الصومد دوج دع ا و

 مصشلا و 1 ت16 هده سيتا نع هماذأ ل 0

 لاك اناذذرملاو
 و 4 هءوو هدصاوم هَ

 مافن ايثار م مهنملا دربلاكن ع ءنكسذل

 لش زعم ع ملا مكموقلا اهم *ي هلوق وموههمبا ذلك ليقو هنمناذاممامهلاو

 ةزحووبألافو باذاذاهئامن نمّلاسام مثلا ما هنو نونو ديم ناك ىتحمهقرع

 برا مامهك ام انصح ان يواج نيب عصاون

 36 لاساذا هنيبجب ف قرعلا ما وهمكحاذا نكدلا ىف نمللا م-هلاقيؤاانُتلا مصاونلايدارأ

 مودهلا نعت م هامهلا ىف ارلا
 الوحو ىسقلاك مقا ولاصلق « !ههي رأى مهامهّنلتفاكرط

 مهوهيتمهذتا ول--وزعهلوقن 1 1 9 :وهدارأ راو ءيثلانمع 7

 مالسلا هيلع سول مع و نار رمصم :ةيصعملا الر توهلاك هن هبرناهر هرب ىأر تأ الولا مب

 ىأى لعن ار-ةلا سد رغد ارقو متاحول لاك 00 ارسم لوبتأيرلو ةبسصملا

 ريخأتلاو عيدقتلا 0 الا َ الا اهيمقو هبت مهدقأو ه4 هوقىلءتدنألفةديبع

 ناك اولا“ للامام لجوزعهلوقواب مه هير ناهربىأرنأال اولوه,تمهدةاودارأ ار هن اك

 كعب رطىلءهل اوُمَقو رقسف سو هيلع هللا ىل_صدللا لوسران دس الات نأ لعا اوم ءدشلاط

 عصا مف ال>رالدر مه دامو قب :رطخ نعمتي ف 42

 لود هسسقلف هيمهام مهلا أرأىل لع تم .:ءاذاىأ 5 ريع مهلا ىضام كافر عم

 ىومها



0 

 1 م ل -ٍ . 200 0.0
 هناو ةمهلاريغصل هناو مسهل مظعل هنالوقتو هلعتمل هانم هب .هامدمهلاو هال اذه مغ

 ٌةماهلا عرفا د هج »* ديعتر عش فو" 200 ِ

 ايكوم الةناهةدحاولاههبنأامو براقعلاو ف ضرالا اشحن ماك ف ٍ

 ب

 ا[ (مهه) مملا فرح «؛ ءاهلال هذ

 ىأمامهلاللاعأ سةثيدحف و ةمهلا ميظعلا كما امها م مارب ههلاد يعتل

 ءاشمأ أب 5 ترا ةهيطعاا اك انس ندع د مص !ماههلا هدسّننا ةمهلا مظعلا

5 
 اسيا زءاسالا ف اذوب الو جس علال بد مدع روبل 5 ا

 لخير اذهوىوولا مهل اود ماا اكل ادرك م اا

 || ءامهأهعجيوملابلا بكلا شار كلا مولاو أب تح ىأٍلجر نمو لبر نمله
 / دى

 ا ردصملاو سامقرتغ ىلع ا ةمانإ 0 ى ٍالاوءاهلاةمهسش عارت ىو ١

 لاقلدالا : نمل ومها نوكيدقو ما دقوُةمامه 00 ا

 سوم 4ك« دى

 ىادلاب ا 0 اهيفريخالدمه بانو

 هدوم وع
 1 ءرل يفرد اوكا ناد هلا هردصم مههلاو ند |نم مولا تبك بلان

 ا كات 0 35 لانو 0 * 20 ل ثلا مام
 سا

 ْ ريعيلاو صرفلا كا ذ لاقي هنمّو_سحأ ةَماهّتيأرام ىارعالا نبا لاكو سرسفلا نعباذه

 || سرفلا عي ةنادل هذه نم مر ةماهترارامواذهُدماهلا مث ةبادلللاقي وامهريغالاقدالو ||
 2 6 َّط ل لا ا ف

 ماو لاو قصرا ماوع ىاود ع دمانابحا هه ا 0 تون دلا يمهل أو هدد دخلا ,

 اًسفصي "ىللزهلاهب وحن ةدعاسلاه اهي

 ميم نيا ناثثحرادم * هن فَما

 ىلص ىلا نءسامعنبا ىور وسانخألا مفوُذخلا ىلعالا ماا الوم تتم دقو

 1 ما اهنا تاملك اك دع ءألوقب ةنيسكلاو نسحلا ذومياك هنألسو هيلعدللا

 مبويلع قنا 1 20 3 ربا ناك اذكهلوشو همالزيع لكرفت رش نمو هماهو ناطيش

 مرو ليا لامامأ و ده ل ءذ ذولا اواو ةدحاو نار ثلاك مالسلا

 اهتمولاق اهعابسثأو برقعلا ودو< 9 ل ل خامل 3 ومس ةاهال ادد اول وهذ

 ةدحتاولاو ماوس ءا رسل تون ان ذانكتاو ع ارملاو راغلاوذفاملا لاثمأ هور

 | 220 0 ل اخ دا سك كفر دك عش مل ل ا اعلا
 ( ريشع سداس برعلاناسأ - 15)

 اذهمدة:إملا ازاكهلوق
 ظفلي دعلح ةدامىف تدبلا

 ما انغام اوصلا دارك

 هريععد

 ضرالا ٌماوه باود هلوق
 اهلعلو ل_دالا فاذكم

 ها رسولا ماوهبيد



 لصالا ىفاذك فل نم هلوق

 نمسد#ّملافو مكحناو

 بوص نم” هكستل !ىفر يقتل

 ىعتم هأ

1 

 سءزرو

 دقةيذلا لاقي ب نرعلاةماسلاوةدحلا ةماهلا .دزبنالاقو ةماقو ةماسو ةماه اهلك هذه نم

 كيمو نأ رتال أ لئاقلا ميلا تاب ذيع لعامابلا عج را د كارت ل رابح

 قبدتامنال ” واج بقا اضارأ اكوا 1 :رغ نببءكللاق لسو هيلعهللا

 تا 7 0 تاودارملا نم بديا مريغىلعما وهلا عقتو بيذهتلا فو هيفوموتو سأ رلا

 0[ 19ش ع انه ذءارغلا لتحاو اهلبْلْطاى؛ءالؤهل م ممالو كسل مهضارعالانبا

 ةومهلا ليقو ف رعضاارطملا ةعمهلاو هيلطكوشلا موتو هبلط أ ىأ همه بهذاضإأ هنع ىورو

 ةمرلاوذلاق هوحن ميمهتلاونيول !ءىدلارطملا نم

 0 و راس فان 3 اهي حرا ضاير نم لوط

 لاو ملاكا ميلا رتل ناسا
 ه 86ه 39 م5

 انومجالالا يعدي 2 امومهامديكنلْا

 ا ع هل اءاقسسلا فن ةحام نبل ن نقلا راطملبوبتموعةباحسو

 وة مم د م مو ساهمد

 | مم . وهلاقو هلدةقرثتوصب ممول ذا كلذو ىبصلا س 1 ارملات ممر هلق نسر همه

 كلوقكح مهّراشْخ ىأم-مامه نموهو نلف لجرلا سأ 0 املا تي وعر ةئلق فاد

 م 2 كة ر دوم 006 5 ل 5 0

 اردصلاق ريثزلاددرت ةموهمهلا ل قو يللا مالكلا ةمومهلاو ل-جر مسا مامهو مناجم

 جتفلا موب هلاك لجراىرب نباد_ثنأرد_صلا فت ودا ديدرت ةمهمولا لقو نرخ او مهلا نم

 هن | سها بطاخم
| 

 قدمو دوم

 هك :ذيشواشل ||

 وم ه

 همركع رقو ناو كرد 5

 ه3 ةهمدو مد هد م هوو < م اسص

 "هسا فويساابم ملمقتساو + هنولاك ماقديزيواو

 .3- همدمصوعسمع 89 سه .٠ .ِ 0 5 25و دوس

 هة#غغعالا يشل 108 »+ هم و دعاس لكن عطق»
 . م .

- 

 ةموم ىو <” ءولم

 هسلك فدأ : وا قطان مل همهمهوانغلش ترهت مهل

لادم تلا ءاينابمدنخ ةرتىفهدشنأو”هلمهملا ءاحلا,ةمّدْن1 انهن لا اذهدشنأو
 00 

 اذار مهم مزامزلاوحخ دعرلا تاوصأن ممهامسهل وكل هاب .ثأو هللا ورقتلا تاوصأ

 وهل #قو نا توسل ةمهمهلاو مالك ياذا لجرا مهول مهم! ود 3

 لاو توصل موه ههلا ىربنبالاك موهمهل هنا حب رلا هيزهاذا بصقلا لاتد هد صه عمت وص

 ناممظثي دس ىفو ردصلا فتوصااديدرت هم همهلا ليقو داموهمهلابصَقلا حان راارهو ةيور

 حجرخ



 ام (ْمُه) ' ملافرخ « ءاهلالذف
: 2 

 بصقو رقما ا توصة مهما اود اولاك مهشيالانفحام 40 امهم عيت لل اىحبرخ ِ

 و
 هدنشنأو ىرضألام 5 1 لاك تاوصالا ركع وومدر ركعو خب راازبز دنع توصممووم»

 ريثكبا موهمهلا ىلءهباد هم شتسهىربننا

 (يسفعرالعرودملا ء انوه ادئاركسلا قود +

 لاك هزدضف راد وصمم م ومهراج .رديظعلاةرككل اةماه ولاول

 ١ نثألا وراجلا فصيةمرلاوذ

 ميهمه نلشملا قب وحالات ن ه و اهكعواشال 1 رساهل لَ

 انتقاد لوقت رماغو نمالح رواتكلا عمو فايعللا لاق مهمكدقو دسالا يهمهلاو

 لاق ئث قبل ىأ اذهاماهمو ماهم انلقئىثكدنعق أ

 مالظمٍحاَحىذ سن موف : ماليا رش توا ا

 ماهمهاولاقذ مهاننت أ ىتح « ما لانك 1

 دهازلارعايأهنعتلاسولاكر وسلام ىلعتودخ هيولاخنياءاو رك :ريثالات يشيل ىأ

 ناكر ناس مما حاس وماعتو ماهمه جنا لاقو سس اوهلاقذ

 هللا هيعمل ىلا قالا ٌتحشي د1اىءاجو ردا ق تلمس ىلا لاعمال "انس نا هريو

 امنا وهيلع مّرعاذام يالا مه ندلا عقود 0 راحءام.الا قدصأةيا ورفو ماهو

 ةنسملاةقانل امومهلاورع ولأ وعمد أب ميو والاد_>- ا نمامهنالاهقد أتاك

 راغصلا ىهو نعمتي شما دل تءاجل ذاف راكلا عم برشا فاعَت ىلا ٌحاورقلاوةمملا
 ٌّق :والاري خس م1 اةنمال وفهد لاك ل مس رالا ممن اننا وكلاب

 مه آنس نيكرش دك موه ا سعا يمكن ءاك ىلا مومرلامومهلا

 رملا ليةورهقلا نمبززبذ مهلا (ه ( مولهأو ممئانآوكح م همكح -ىأ مهنممهةباورففو

 دير كأن نءمتاحوتأ دشن أو هلك

 تاروت * معها نما نمعطن الكلام

 ىح نم>او زاماسنلااهبذس .زةىذااز رولا ةصلولا لامي و ريسعلاَكْننأ ًادقو ىورب و

 زارت ونأ اع هماراهتلابو حيو زلم همشولاب هيد أن قي نماةيرسهاعل !نعهئابعألا

 0 هذ 8 5 هه م 00 8_ 9

 ىربنالاق :هلمقلاو لهل اوةريهلاو ةناولسلاو ةفرصلاو هل ءكلاوةسطفااو ةفطعلا بارعالا



 ىناك هردص(لا تاذ ةلوق
 كلا

 اممنولامد نه هزامع :وانه

 هأ

 (موه) مملافرح « ءاهلالصف ل

 هاجانثي دحيم تاهو 0 موُبعن اجلا لئاستلاَتاذ د ةمرلاودلاق اضيأ موته لاقي و

 0 أوةشيريغتلار ةءبشوهو توصا ةمدِءلا ىرعنالا

 مهلا ناب سي اسوالا 3 ماكنا ع عج ا رلا مس
 ىف امالكلا ةَمْسهلا ةدسعو: لاك ةمدموهلاهذهاملاق هنعهللا ىذر با تيداتو

 تيمكل اًلوقد ثنأوةدئازءاملاو مهقيال

 ةلءوس مودم )7

 اوما 5 هيلئاقلاو رِملا دْشأالو

 هلوقىف ثيللالاقو ةَمدخ:ءارقدفأ رقكأ مالا ىف 0 ورع نبل مفطلا ثيدح فو

 مسهلاوةفهفيعشلا لج :رلل لاق وةدندلا ةمسمهلاو هللا عدافىأ# :مسمق مةنلو لقال
 ميلاد قنا توصل لبقو ىلا مالكلا هلك امه اوموُسمهلاو ماني لاوةَمَتِسِهلاَو

 قل نسل مدنها ىرهنالا (مدنه )ل عيمفلارمشلا قءاجدقو نسا نم "واو ومالا

 ادئاص فديقدزرفلا لاق فيفخلامونلاع وهلاو و هلاو موهلا (مد*) برعم

 5 وام نعل ا 2 ها

 ديو نموهد_ةوكاذك اوموبتو مولا موهو سام 1 0 ماذال_رلاع وو

 مونلالوأ ولا ةموهموأ نان انكمق رشي دسح فو عوةلاوهفاليلقمونلاناك اذا

 دارأىرهزالا لاك ثدلل نع نيليقا ست لك سرة_ءاهااوديدسشلا مونلا نودودو

 لم نبالاقو حاو زآلا نماس مدنا لجاعةمئاقلا ماسجألا ىوذنياحو رلاثمللا

 | جا ص وغلا ذهونلا مانجا هل سيل قلار ,كاوتكتالملا مهنورداحورلا

 لك نمهمظعمو س ٌارلا 0 هل.ةو سأ لا كرس نيبام ةماهلا قو ماه عجباو س ًارلا ةماهلا

 مشو ةسصقلاو ةيصانلا همفو سأ رلا ىلع أ ةماهلا دز زونأ ةصاخحاو رألا تاوذن مل.قوئث

 تناكوةرئ ادلا ىلا نينيسْا نيب سأرلا قركوهو فردا هسفو سأرلارعش نمد مدا ىلعّلثأام

 قوقسا ىو مسا لوقت هربق د نوقف ةماهرب هته 15 كردي ىذل ال بتقلاح ور نأ ميت برعلا

 هلوةيريردارأ ىنعملااذهوتراطورأئي را

 ةلدبج ارتد و تبر د يا هااتو +
 لاك هتلتقاذا نالف ماه تذكر أو هربقن ءرمطلا ترددكلن القل 2

 م مو

 اماه 5 راابتسق ٌرادقف يب وق در ةارهب ماه نافذ

 اوناكو



 14 (موه) مملافرخ ٠ ءاهلالصت

 0-40 2 0 5 0 ص 7 000

 هلت اف لة د ىبوقسا ىنوقسالوق:لازئالف ه:ماهنمةماه حي رك لمدقلا نانولوةباوناكو

 عسبصالا ىذلوقهنمو

 ءموم ه< ودهم ه6 0

 وا ىح كب , رضأ 0 دق مو ىعش عدتال نا ورعب

 ِمثَك لاك اطول توج أدم ويل ةماهاذهلاةيو فد

 دغوأ مويا ةاهاذهٌكجآَنم 5 ا ان وهذ فاران لكو

 ماه عمجوهوأةماهّوصنىتلا تيل ماظعز .٠ مةماهعجوهليقاماهى ملا فك اةوت داطافقو

 قو اههجو ىلع ته ذوأ بذا نوم "و نير تاير ميس لكس

 "ا معسا وسأرلاة ماها ريتصالو ةماهالو ىودعال لاك مسو هيلع هللا ىل-_دىنا ١نأ اثد ندا

 ماظعن الوقت تناك درعلانأ لام اةدسعولأ ةموملا ىهل_.ةوُثيد1اىفدارم اودو

 ةماهن محجر ىذاارئاطلا كلذ نوههياوناك ىل-.ةو ريطتةةماه ريسصمه-او رأليقوكوملا

 ىرهوماهرث ذوواولاوءاهلا ىهريغو ىورهل اهرث ذدنعمهاجن 1 السالا ءافتف ىدصلا تملا

 ةدسعو ادشنأو ءاملاوءاهلاىف
 و هل .ولذ»< . ل ااا سو

 ماهرباقملاىدصقمهلف 03 مهيلعنونملاو توملا طلس

 دسللاوو

 ماهوءاد ضيغم هالو 0 رقت دعب سان || سدلف
2 

 الفرص ألاقي واومءاشتن الءانعمامهبنومءاشتت | وناكر ةماعلا وقىعمى ار ءالا نبا

 ىارلالاق غامدلا واهلا ثان وات اما ذا هكا

 200 #* اهتم نعم اهلاتانيلب 2

 نادثنأ او 0 "رووهُديسموقلاة ساهو ف ىا ارعالا نا ندا معدمأَهلاَو

 حامرطلل ىرب
 هم هَ همس م52 و ويف ع 1

 دقعالب نيعرافل اموك.هط 3 انماهرمصمقالا, تزاح انو

 ةمرلاودلاقو
0 -82 

 ا ا تينا #* ةماهلك ىلا ىركلا ةماهلاانل

 آهطاسو أ ندو ل ًاهفارمْثأ يعم يزاهكْنمماهماهز ءأةباسنلاو ركب أ ث يد ىفو

 لاق ماه كلذ لكن م عملباو سانلا معاج ماهل اوس رلا ماه عججوهو ماهل, هبشف

 تس لح هس ول تلا 7 م1 تؤ جد اان وود: سسسسا



 (مه) 2 مفرغ + ءاهلالسف 1

 هس و همس 0

 ١ وكر اماذااهيكرأ ماهلا ىف 5 ا

 نأنومزبة هاا لاه ناكو لحام اصوق دنع ةقنلا ى هولا كلذي عي

 لبقوربقتلا قي زيغصر اطر اريطن ءةماهلا اورسشحل ا ىلا ىنلوةماقلا مويايكراساص

 ةمرلاوذد لاف ماه عجلا وئذدصلا اوه

 موبلا هماهو عدي رض | لظف * 0 ران دكاد

 ماهلانمَتنأا ما لاقي و ماهاضي أ عجلا و 57 اذا تمملاسأ رنمحي 0 رب ”اطةماهلاوددمسئبا

 ريثالانباديدشتلارةماهلا ى هاا لاك وتيكسلا نيااه ١ركنأو ملا فم كر هرفأل لاقيو

 مزسهرومثملاوةباورىفءاجاذ_كعلاق ماوهلا ىزأمامناف ضرالا موُهاو مذا ثيد لا ىف

 نطب ضرالا موههرغلاك و ضال وهام ىرذأ تل يلطخ لا و مدقتدقوىا ازلاب ضرالا

 لاك ىلاعت هللااهاج 0 عضومةماهلا اوتاغللا ضءد فاهم

 ةفش-و ا دشنا ةنئردملا اسما ةماهو اساهذلاةماهلا لمَن سرأم #*

 اهرب مضا ونلا كيو سل ع ؛رشةماهنادضعن معلا نم

 ثددحقولاق ةحيتلاءذه قولا نبا اا وتالّما اًداموهلا

 هباجأ فدان ىروو ر روحت توصب فارعأ ءادانذ ارفسىف ملسو هءلعدللا ىلصدهللا ل وسر عما نا وفص

 هلوقك ةعامعلا لاقيو دُح نعم ولات نععمؤاشانإ وص م وم لوهيلعهتلا ىلصهتنا لوسر

 | تاسست قررا - لوديلعدتا لسة سراي را هزاه لجوزع

 هيلعدقا لصون رو 1من يا توص قومك :اوصأ اوُعقرتال ل جوزغ هلوقن مدع

 ةتحر وهتاراتتمدعاال اول ءو هيلع هنن ىلص هيهتفأر طرشل هقوفو هن هَوصلتمنأك ىتدد ”وص ل دو

 تبعد وقانلا تاه( ميه ( ميحرف زردناهتج .ر للاننق 'وهتعاش كلا انثر و رمل

 نمذونلاك بيذهتلافو تونك م لاو هن بوؤإةموح ل ىرااه وجو ىلع

 اد ميولاو مويهمريعي لاقي كاي ىحريعبلا خي نون اواو خ مايهلا ليش نبا يا

 مالا احلا بتاعك ةمركعشي د ح فو يملا اهلاو اسر يالا ذخأب

 اموهوامكا ماه اقسشع لوجو ىلعّبهاذلا اًضا ,اوهوتانملأ فقورو هبفريختاذا ميم

 اج ارزخآلاوأ لاك ريثكشلاع وض وماني دوامات ماهو



 تو هس ع

 للا (مه) ملا فرح هءاهلالصف

 همم

 قمل فتاعفن مردصلاهيفراكنامباب اذ- 2 * مان ا نعت رهاتتدقف د

 تكا ل نيح كا تاقكن اك رد اوزلا

 تيل ريش الا رن كلر كل ردم اذه سنلو اهوو راد لاعفلا لع

 0 0و تاعك لع تالعق تنم اك اذهىلعردصملا

 كرك ٠ ادام
 ءاد_الانعوفرمهنان ان بءالا نما -عاضومام هل تلف ىلءانأ تلأس جنبا لاق

 م 58 - 4 20-0 5< 1# ,

 ١ رضأادهىفنالاهربخون !نياضارتعا ةزعيى ايت ىه ىلا "ءلجلا له-وةزع هلوقهربخو

 و هوس و هو دعا هم ص همة 50- 1

 لصعلا ادعو بهدملا لج لوة[قااو هناوءوس ل--ر ملءافكنا لوةناممالكلاادءد_ثنلا ند
2 : 3 2 ِ 

 - 1 : ل 9 و

 لعقل نيب ا رتعالازاجاذاو لاق م ومالك ريثكح د __كوتلا ىر2ىراحلا ضارتعالاو

 هلوقوح قلعافلاو
 هك دباص - ةمدعه

 0 ازالو فاعضال وقس »* ةجشدا اولاو ىتكردأدقو
 >7 2 - و -

 5-5 و 5

 له دار اًضد 10 ل_ةكدقو َعوسأاهريخونا مسا نيب ضارتعالا ناك

 ا 0 0 ا و 2
 نءالاق 0 ل ل

 و نس

 أ ءادت الااعنت را ًاحاسجتنوكب ْن انوبعو لبنت لعد ىلع ناونملا 00 هرعو ىدح

 عقاووأ ناكر رهاب ولا ةلاكفو د غرل ودام ,ملاوه ىذااردصملا شنب هيفةقلعتمسابلاو

 رادو لاك بلا ههدقو ءوحتواذ ده فرد , ام ىلع

 5 هاء

 بئاتلاوا للا نبني #2 ةقالعنم 0

 ابرام اهرد طم مسهلا 5 دولا ديدش بحايل جرو ايلا هالاو

 :و 2ظ 3 5: و

 قيامت امومه امموهو ماهل جرو نو.تو ولا مايهلاو قاتم ا 0 او 1!نحأاذا

 9 ضاس هاو 68

 قشاعلان نام ميولاوهبهذمىأ داو ماهتسمو ف ءداؤفيمساوامايش مي ماهدقوههجو

 واذا اردتلا ىداووهموضعب لات تووبداو لكف لجوز ع هوقو ءارعصلا ىفالخ اذار ءاشااو

 سومو ع

 اهه مج( ت+ه>و ىلع ماد ىرهوذا معأ ناو مالكلا ىداو وهلا ةيورءاشلاووئاعلاهسيذ

 0 ى

 ضرالا ىفمّتفلإ :الادخأي :«ادءامهلاو ادى ماخسم كاتو هريغو ق-ثعلان ميهذاناع#و

 0 اى اقل لاش َى ريد



 ىف ظيضة-.برقىلهلوق
 متفو فاقثلا مه -لدفإلا

 "يله كتل ىف طم_ضوءا رلا
 ها ءارلا رسكو فاتلا تشب

0 

 0 أ 8

 تلدهقةرمت تأ :ائ رع 357 ىتبابصت أن وشاولا بسال

- 
 2-0 همموع

 تادتسا مهامه تعاد اك د افاد نمت ادق و

 /لاَتكالىأ سفن ماني النالف ةلكماو 2 3 واهل ٌباطا ىأال اذا يتلو تم .ها :اولاع و

 لطخالال اق

 ميوتنوطبلاوةيرفْب : ا

 ىربئباذشنأ شطعلاد أ مضلا ماسهلاو

 ادعو ماجلا ى مما * ماش اشم سيلو مع

 0 رلا ماهدق 1 0 ساىف ومللا رحت تف و سل ريخ بصل 1 ومو فاش ,و

 لسجماي يه عجلاو ّىِ مهى 0 عنا ةوءامعو ةئاضبت الاومشأ يلا

 دحاولاش رئاطعلا بالا ريسكلاماهلاو هريغو ىرهولجا هوه ىنالاو شطعلا ديدش ميه مومهَم

 | مالا ثيدعنفو مويهماذلان موه>ولاق 0 الا ناسا 3

 ناشظع لدم مشق وكن 0 ا او تشطع ى أي اوذتماه 1 را رريغا

 لبالا ىه مهلا َبرُثَنوبر اش لجوزع لوقو 8 ياواد الصدأ يه ملقا تدلع

 ميهلاب ةءارشلال اكو لم ا ءاقل .قو ضرالا ماي سابعنبا لاق 1 هرلا لاق وشاطعلا

 نم برعلا ن | مالا فااحدشاو ءاما- ندىو رتالفءادامدصي جال الا ميلا لاك

 ٍلئاح ىعمىف ىف ا 5 طدعو 8 2 اعاولاك اك مش ىلع هنوعمد مت ةعاه أ الاو ئاه لوقي

 ا لجو زع لوقت لما يولانالاقيو اواو لاريصت الكل مهلا قيتكر ئامشلا ناال

 بارت فلاي ءامهلا ضرالا مايل اك مي هلاَب ركنا ا لاكو -هلومسلا برعشت كرانلا ل_هأ

 ههداكس

 منول لف ىلع عجن مابه عجب بولا نأ مهد ح أ ناهجوهريدقت قرا .لمر هطااخي

 ىلا ىهوميهلا لامرلا دار ىلا نأو ىئعملا ىلا بهذ: نأ الاول لجلال تركو فخ
 اك و

 فورعملاو هب كر اورىفءاجا ذك لاكمي ءبهاسبثكتداعف قدنملا ثي د نمو مف المر لاه ىورال

 2 ٌناْععربهيلاَقب : هبرمشناام نم لإ الاٌبيصي ءادمانهلاحار ماوأ مدقتدقول-. أ

 2م

 ىلا ل ةمهماهمدصب ةما مب ءايملا ضعب ن ءلب الس مايولاو ما 1 اومايه همدو ى يم

 ” همك
 مويه مريسعل د نآيذلا تسل اوهبلعط رثك اذالّثلا برش نع اهميصيعا دوه ىرجملا لاقو

 نامهو



 ام أقل ميلا فرح « واولاوءاهلا ل هذ

 : -وه ء عم © - ا ال 5
 اما تنااوجيو# أعجب اّضا مى امه البا هنم عانالحر نأ -عنباثدد--ىفو نامهو

 9و و 4 2 7 هو 01

 هامل - لا ضا ارملا ىهلقوءامظلا لبالاميسؤلا م مضعيلاهو شعل ابكي ادوهو ماخفلا

 را ب ءنئمسل ىلا هيسمادلا الل ءايملا ىجعصالا ىو الا

 نم معلا ماولاو اهيءامالٌةزاسملا ءاعتل احادعلا فو ايتام مة زاغسو كلذك تنك اذا

 هتيلادتلا ع نملبس يد لاّءالاىنللمرلا وأ بارتاوه لبق واسيا تناك املمرلا
7 

 - لا

 د.سألوقهنم ل هلاذةلثم ميه عملاو
 92 «سمسو م 1 >

 اهمايع لجان بوت »* ايما صان الص بانج

 ىو ه

 5 كدر شنو يذلا نتحأ مهلا ور عون لادن 0 ا :ىذلا لمرلا ما.هلا

 و س 5 5
 رود دا ءاموهو عض مءاممهلاو #3 اميمتاذكى نيم ا 5-0 يردت هلا

 لاله عم رعاشلا لاك
 0 هو

 عر بلا لخادنماهةذدقو دع 2 مراسم هلا موف ةرئاعو

 ىيلءاماممهو عاطقلانباد :ءعاملاولاق عشا# ىنمموقامش ىربنا لاق
 5 7-1 2 5 . , 9 ب 2 7 2 32 “ و

 قو ءاع دامه لاق وابيفتامالىتلا ةالغلءاموملا راع لاك لاك ىرهزالا رصق. 0
 " ودوري هد

 هيفمودال م هآلماو ضرالا ن نممايهىنفدخثيدحلا

 1 وّدمءاوموامآو هما 0 وللا ةمءاوملا كار ءالا نبا » 8 8 اولا لسفر

 قفا بيك و1 يدا دوت لعش لدم نأ مكاو ىهواماثووٌةمهاوم هممءاوو

 ٌناينالا كوم ا .اولا لول“ هر ..اقمولانمأ نموذاق هلعفل عفوه عسا !ذاوهديز زوألاعو

 شيعبامتا وكلمه وادنقاو ريدا لعفي ن ندري ع ىلا هرطنالول تادنالات أى ءملاىفا ا

 ال اولى مانثلا كالهاىوربو 00 وريبكلاب ىدتةيريغصا نال ضعب عم مهضعل ناكل

 نونأياو سل مالا تالوقيةاحابملا م اولا دسبعوب اك و كاهل عقل فيو دب ى.أت الك ةدعمنأ
 اوكللهل كلذالولن مركلا لدأب 0 ًاىلءرومالا نم ىلا

 نولوش مانآلا كد مالا لول لانو ةسقفاوا م .اولا نورس فاننا اناعد نمددسع ىأريغامأو

 تاك اناا كمل اكل رمدعلا وبلا فاضعيمب ذعب سانلاةقفا اوم

 ا وع تاو يدا ة لاقي ا كله ماتوا اولاضي ا دروو ىربنبلاقاذهالا

 0 نارملا لاهو ةنيازلا نق نكس

 ) ريشع سداس برعلا نال ( 1١6



 (مو) ملافرخ +« قاولالصف ١4

 هسمدوه 0

 ةمفلانم رئالاولدلا تانسح »* ىلا تامولب نموت -

 و 5 3 4 28و

 011 قرر د موعو وألا نعاواقم هاراهديسنالاق سأرلا ميظعلا مأوملاو

 ىفك ذدقو قافولاو هومآولا نم كلذ لصأ و ساكلاوه ولو وهلدأ ليوشلا كلذكو ماووءلصأ

 هانلانأك كر أل / ةعرتلا.ذ_هؤوركصذ تفل و ءرهزالا لاف امدهةتمءاتلا لصف

 نبا عدم رئاجوأ شيت انم ةيلسق موب وةارابملا ةمعاوملا ثدللا ماوودن اوواولا نم ةادمم

 نو ىلارعالا
 ا

 ملان مني مكب تاج 5 مأوينم لد منأو

 ةزج ىدحو ىربنبا لاق هوسمو كفك تادوس مكن اىأ عون ن..هلوقو ف ذفنمبلاو مأوب نمدارأ

 دشنأو مأ وني ادعم لاقي هنأ بوقعي ن ِِء

 املا ضرأب 00 5 ترزتا ضك ىذلاتاو

 املا َنيضولا لات سارت 000 ركن للاى لك ىلع

 رتكلاو قدا حامسلا قو نا لاغلب ند يمشي( نر

 ةفرطلاك اب رْطيانمَو ضرالا مب هرزلاو

 0 ل اع
 0 ا

 هلوقامأف

 مجدوع لو * اهدسُةمرغ ذل

 كو ءعلا .٠

 01 راحل ترو ضرالا فرؤت ىأءانعموفنخ- اهدار أىد- ءيلاةدارا ىلع هنأق

 ليلا دسللا نمشع اهم عتولا لاك ال وي دو فزملا اكو ا

 - 0 1 -ٍٍ 14 0 9و ود 0 1غ د ع
 | 0١ نيرفلا ولايوةملو موب ودقو سللازتتكملا 00

 ىأَربكَسلا ميالناكص هنأثيدحلا فو هقدورسك اموئذلاعوواهرسك اذا 5

 اسلام عمت ةهج عدستي 0 را د ىلا هرم ب ال

 ودعا ولاوةراخلا و لذكر اهق دوام قو 0 هرفاكي ضرالا سر لا توو بلقلاو

 6 س عقم <

 فخو ادع ىأ مثد و 0 ماومريضم يعل فد 5 لاو هسفنر ار هن "اك ربا

 و

 ةركنع لاك اهكديى أ ٌضرالا م 5 ”اكوءطولا ديدش ثيم

 مم ف لكبماك الات 5 ةفانرىرمسلا َبْغراَطَح

 1111 ااا 252555252525222

 نأ



 ١16 (محو) ملا فرح دع واولا لصف

 ىأةمولا نمّرانلا يرش ىذلاوال,هلوقو ماعطلاوأ شيشملا نمم_ءاملا مولا تيكسلا نبا

 ديل عر هدر سا واخوم روسكملا) جلا ل_.ةورخل منو اور ةدلا ن 2

 هيولاخنبالاهو ةاوذلاةعركساو ةعثولانمرانلاو ةعرط نمودعلا حرش ىذلاو لوي

 0 ودير نمّداوَنلا نالاهمدس مساع ركماوَتلا ىعسفلذغلا نمةمورح مالت اهلا

 ىعمىفو متاجنال لعاف ىعمفن دوك ة راج املا لاغ هدم_سن ارك ذ :دلاك حادا

 كلامالادلودل سياوارشَدساعةثراحن نم وأن ىاكلا يئاسلا نيدهترك ذو م وناهال وعم

 هلاك ُثوملاهريضح الف بعكو ثرااو محو فوعو رع دالوأ5ُ سخن جرْزَنا همخال ناكو

 كروم كلاه كا يل سوألاقفتوملا ”ارضح ىتحكيام_ثفجيوزتلاب ل انا دقهموق

 ةعرشلا نميل_ذنلايرذقسا ىذلا للف اولا ساو ددع اذ حررت ناك ناو كلام

 - لع ثوكنلا عودوا 06 3 ا و الكل للعم نأ ةمئوا نمراسلا و

 بيذهتلا فماعطلا نعهلوق || َْسُأ ىتهنزحد:ءناىذلاماولاو مجاولاوهنماعطلا ن ءكي حنس !اذا سعوا

 هعمصم هأ مالكلان ع ”لارأ ىامل نة هنأ نقلا ىضرركب أت يدح فو ايباولارأىاملاقي مالكا نع

 هنعم -0لاةي وترد موحولا لمقودن , أكل اهّنلعو مهلا همكس ىذا مح شا الاواتممم ىو

 3 2 ردك نر كلا ةدنمقرط "0 مولودا ةهنع تاس 1

 اك موو هه ئاموجو واج وو شلا مد هيوييساهاكس لدرلا ىلعم ا

 يم لا ةيؤرلاف همام لم راما درو جوز وةك

 ريثك لاك عض دوم مساةجوو
 سس ه5 نت بيع 6 ها و .» 8 د هس

 اهرو رحتر صالة حوملا 35 ةنآك بوند نمافومخ تدجأ

 فلاب وهةراخ مح ولا هلوق ىلءضعءبقوفاهضعي موك راسم ولا لم مثْنبا مالا سين رد مدل ءالانبا

 هءصم هأ كيرعتلاو ةريصلاةراجك ماذخعا متراو لاه مورألا ن : مءامدملاق لوطأو طلخا ىو ماك الاوروقلاس ود

 1 2 هر -.-

 ردكم مولا ل صأوداعةعنصن ءاضأ ىو هوكر ركل لجرفأأر رجح ىلع عج اول ىمألاو

 هنو رلاق موحجؤلا ةعاج اود هالعأو

 ذامعالا نيبىداعلا محو .ووأ #* دامكألا نيب د مدلك ماهو

 نا ىراتلا ىفا بى دية وتامالع ىهرماجُوألاد_-اوكير هاا نمحولاو ىرهوملا

 ةيؤرلاق امتمماظعلا 10 وموت فارعالا

 نو ور 727 تاك وم هع كن جس حس دوس كح صصص هنو طع همم ودم جوج وحس سا جما حس جا عع حتما



 ش (مخ1) مناافرح  واولالدف 13

 هم و7 يأ ,ه

 مولا نامسوانهدلا لمرأو 0 مكنر 1اماكرنودنمناكو)

 » ارك[ صو اماحو ناك 03 ةءورلاقو 1 ,سولاو لاك

 اولا لتس وااو هيسمى ادعو كا دنوك,لاقيواض أ أءامابوهورما يدش ىأ يجو مول و

 مت ىهواهلبح ىلءابسث تشاذاا ومحو را تو 2 ةدحاولاة لك آلا ىو

 افا طا ام-واهانجودقوة ا 0 ٍىنالا ماسولا سيو ماسولاو ماسولا م كالا

 ىحو تاوبمشدلا ىف لثملا قوماحولا همس ىحودأض اوان دى ياام اضيأل ايو هيبتّشتام

 2و 5 2 -6 4 1 اا 3 27

 00 اب اس عج ولا ثم د> ىو هاتش اال 1 َّئىس هلرك ذيالهناىا لمحالو

 نمكلذلاة» الف اا لثملافةد_سعولا لاو لماحلااهشا 00

 اذهلاةيفاهل ب ىلع ئث لك ىهتشتفم م ىتجولا نال صرح نم هسمقدل ةحاحالام لطي

 مو

 انأو ةساعاوو تر حلات لاَعف يشتاق ل قولا بح هبسلو ل للا ىهتسشناك ىتس

 0 رف نملك لاقب علك ا ذل ىبحا ةووشةدش ولا كدوللىأتك دلل ى 3

 ةتؤلد .هللاد تع بعصت سين أب اودلا نم ماحولاو ل

 دشقأو اولا كارا 1 االتجو

 0| عتما بودل واسولا ثيل لوقامأ بيدا تءاقماو ا اردق «

 المنأنظ *« اهماحو دامانصع هاردق «هتئاواريعفصيدسل لوقدر 0 ارا

 امم ادار ل نئالاٌةو مشاهماحو لوقف ىنعملاودحاوئشام.أامئايصءىلعاهماحووأ هلوقفطع

 وموسم 05 2-ن-

 نباضتمنيئين ترملأ ناعم ذبادقاحأ دارا وذ عسميلع ىو هَ

 ئنلا نوكي كك ومس ىأ 5 ىو ىل بل ماع ىليل نام "11 للك تلا ئنلا م ّ امحولاو
 8م موز ع 3 2

 محو ىلبحلل م -ولا لص راج واللا هن م :لف كدتمس يش ترا 50 و

 ىارعالا باد شنأ و حاكنلا وشمل ات شا مت ذاهلمحو و يلا

 محولا سانلا 71 را 0 310 باعك

 | رسال تاكا مح -ودلاو ا وءوث كرما مولا لق ء3و

 ءاينارسسكب مخول او نيكستلام ولا (خ) عارك نعراخ يسحر موب ومسك اذاىلاوتلا

 مودسقو مانوأوماخوو كاشو عمباو ةموخولاو ةماخولا نسل لاجزلان لنقل ميخولاو

 جييختس سس تسطتستسعسع جا« وب



 11 (مدو) مملاف رج دي وأ اولال صف

 د 22

لع راذا ماعطلام 3 اهيفلعُت الىأ ةماشوالو ةفاخمال عرزمأثد د>-قو مونرو
 ا 

 ,عجومل# .

 ري ل ومال ىناعملا ى وةماشولا نوكستدقو لاك مو وهقار لق

 ل ير ل رع 8

 ماعطوّلس .قاكلذكواعؤأك عض الدو مو هوو وةخوو هوو خو و ماخو صرأو* ىدر

 5 هو م ص اس ةما ص همو دا ص #ث مص مثل و9-1 2

 ماعطلا تيوس هنبعم الو هر "1 هج وتساو ةحوبو ماو توتو قئاو علا

 رهز لاهلي وسادات ل

 ل هسه,

 مول 1 ا 00 اودر وأ مهره ن هاومكاعاوح

 ووسو- وه 9و را تر ل 0 و6

 اّتجومسادقو اهنكسقفاو م 0 ةمهحو ودجر لاب و* وك مام ١تةّدسا همو

 ثدد>-ىو و اونمتل ديمءوان هن 0 اذا ماعلا مكليبصيىذلا كب رلاهمَقلاو

 ه<ومه

 انهو سافرخاثددح ىو مّناديأاهوا رو ىزاد زارا دا دملاا اوجوساو نير ءلا

 و اي 6-0 همم ا وى سو

 مد 0 كا معا ىأ ركز و را

 اهلصو اتناول نول توما لسأو هت هصأومل هلى ماعلا أو

 ةيلصأ,الا ١ هدهو ملال وم هد 1 هةييه مدعي خلا همم ماعطو لب وود أو لب ودا

 و ومع و ع ء 3 و ص 9 -

 نءوماعطلا نمتمكادقو همة هدقدشأ تنك هجاه_:ةوفىهاوولامءتسالا ةرثكل
 1 3 هو و 9-2 < و -و 2 2 -ض

 لوقتةماعلاو مدتوت امد عملاو ةلكتو كو فىضماك كيرلا, ةمخأا مالا ماعطلا
 8 . ٠

 .َث

 تارعالا نيا هدشت ا رعش فكل ذءاحدقو نيكستلابةمضلا

 ىيتةلاباهمزان د تشاد اذاو

 قسقرا دبس 3 3 قابلا نم كدا

 هد ا هش ., .ِ

 قورعلا فككنيح «ي امذهدمخلا م

 اذاعي مقام لا تين عاشةدالوا دنع ةقادلاع ءامحفح را اك ا مسولاو

 هبسقت ىلع مدوأو هسوأ* ثلا مدوأ (مند) َمدولارو-املا كلذ ى دبل ولا كلذا مناك

 دئحارلا لاك اهيجوأ ىأاهعتبأواهمذو ولا مدوأوهبجأار 2

 مد باي فام 0 عتاب اعنا هال

 ماذولااهءجو ىدهلاةعذولاور عوبأ بونذلانس سن ةموهل ب لاب مرحأ ىنعيبونذلا,ةةطاتم ىأ

 0 2 5162 عم”وت

 ةعذولاو هدليس نبا لركن بعسل خم ملاك 0+ هيلع قلعاذاىدهلا مّدوأدقو

 | انويفثر ىلا لاودالا ىهومئادولا عيملاو مارحلا هللا تيبىلا ةيد هلا هذولا ىرهومملا ةيدهلا

 0 كاك اك: ١ حفلا ك1 اج 4 د يع اج 5 1200 وكل حا



 (مأو) مللافرخ « واولال ضف 11

 رعاشلال اك ٌروَدْنلا

 ٌاذوداخ ضعي ىلع كاس * موش موقلاو لك أل تنك ناذ

 ةاشلاو ةقانلاء. تدب ازّممّدولاو ذود ةوهدا الت مولا و هلال سس هلك ىقامىأ

 سدو ىجمدالا هئماهملاع واهتم كلذ عطقاهمُدو وماذ و دا عجل اودآولا نماهعن ل او

 برعلا تعممروصتمونأ لاق !هنمكلذ مط ةمف ليل انلالثم مما امح ىف حبر ىلا قونلا نم

 لردمعتق مولا لدينلا اهب رضاذااهعم تالف ةقانلا حف حرت ليل الا ءايشآ للوقت

 لعفىذلا وانو اهمذودقلاةينمذولا ع اطقمفا م ايحف هدي لحد داشطلاعَسبمذخ 01 1

 لسقورقاعلا فو امو فو امذوتأ ماو تف وتلا دس مغلي رشي ممدوم كلذ

 | قالا عقلنا ا ردن عاب .+ ا ىلع تن ”معللا ىفةدايز ةقانلاءاب لا

 شركلان م: مدربا 1 انوا مولا فكلذمدةتدقو ل_ءفاا اهب ريض

 مذاوأو موذوو ماذوأو مذوأعحجاو ذل ف ىو دقلة عواعتلانبر راخلار هدم لاو

 ديز وأ ماذوعمباوةمّدولا هوءاملا تتمثل كلذ ناك ولذا ماذوأ عمجج سيل دم عجب ةربخالا

 ثاكملا محرلا ةرقولاك ةطير لنا هب شركلا ىف واذ ىهو شكلا دعو

 نبالاقو راو 0 لتس ةمتو دس اولا ءاعمالا وكلام ذيلاومح رلا هامل هملا ىهتشي ىذلا

 رعاشلا لاف ءاملاب أ شرك ةعطقمدولا ب ولاخ

1 

 عجاضآ اانبلا تحد قوانأنأ 3 دمر مو فصنألا ناك امو

 ماذولاٍب اصلا 0 تلو 9 وركب ١ هيلعبا اط ب 1 ,« ىلع د>قو

 100 تقف فرش ذنعو تم ناس مالا لا ةمذولا بارت هلاةناو رودرا

 0 كاسقلا تدرك ةبارتلا فتامقس دقني راو را ذولا باصتلا ضن وهام

 نءولاف (ادلاق عايباستلاو باتا ق تدم تادبكلاوشركلان 2 راما ذولا دارأو

 تت 0 الا نا ا بالا ولات لاوطٌةد_ةماجنالمّدولاءالتلاو وم لل اءقازه

 ديعسولأ نوطبلا نماضيأ شركل ريغ ىه ليقو ةءاعما مال شركلا ىهوٌةمّدو ماذولاٌة داو

 00 ركلاو ا مئطان لجأ ل لا نمبالاهف لص منال رين اهاك 4 : ركلا

 دع مهتلمطالو سأل ندم مروا ميل هلوقى ىنعفمْدولا اهل ثلاستيو اي

ٌّ 

 لس.قواهبدشنا ايقار ةوولذلا ناذ ؟نييىذلاريسلا ُةمّدوْلاو مدوال- طمسم هد ءددقرس لكو ثيحلا

 يد



 4 (عدو) مملافرح « واولالصف
 0 ا ا ا ا

 | ىقا ارعلا نييوا تعم ىف ىلا ىرعلا نيب ىذلااطم ظاوهىل قو ىرعلا فار 0 «تاوه

 ٍْ دوت ذم موذؤسول واهم دوام ذؤأ هلل .جاهذو و ماذوأ عما عجبومّدو عباو

 : ا هيلا اهوتشاذافمَدْونولدلا تمذ ذود فاهئاذآر ”ريسو طنا اولا را اذ

 ْ ولدلأ فدي لاق اهمدو عطقنا مو ةىهذمَد :ونولدلا تمذو َ

 |لاءاماهرث فاهلاغعأ 5 اهلاممأتمذومأت مدح

 ايراد اربي ىاتاف حتر لاو

 ١ ىأءاقَسلا مدد امهنءهنلا ىضراهابأ فصت ةشئاعشي د و أل لاةدارا ىلعرك د

 ]| اها ار مدعل اقتمالا نعت لطم تناك َجااولدلا د ب رثاهلطعلا مو 6 رخأ ةياو رو ةمدوامْدَ

 ْ ار يلع دونيس ىلع موو عطنا«. مولا مذؤواهروسعاطتاو

 ٍ لاق هعلبق ىأ هنم همذوامهءذولاو هعطق

 ماذولاغ ريو تا * موضع: موقلاو كاوه أنك النا

 نءكفرو بلع ن نعمت قدوكن عطت باكل هوت دالقي بالكلام

 ا قلتم لف هقا ممل ذو هو هتدواذا اقف بلكلا دمصن ءلئس هنأ ةريره أ

 ل ل 0 سنع كنا بكلامي 1

 ا ناطم ات را ار رولا مدولاَن هدوخأمةيهدالو لاسرا ريغبدمصلا

 ْ هنمل معتم ذودعجب و لوط دقي عسير متلو رثالا ننال تعلو لعيد توسل

 م 0 كال أو باك- !انناطمشلا هء_ثفاهبف ط١ هر !!قانعأ فعض د

 ْ (مدد) مس ىأ مدون هيك طر رف هنع هللا ى ذر رع ثدي د> قو بيلا ل

 ا هسا قوردان نرسكلا موو مكس قو مدلج و ود تكلا ءوتنلاماروالا د ور

 ه6 هه

 | هامدق تدر د هناثيدطلاق و انعروانأ هور وودي عمست لولاك مو

 : تيم ناو 0 شمر و الا و لالا ةالصف همايق لوطن م ا

 هءاسى أ همر ومدي _ءفو كلذ ن موهودل بصب امهم همر وأ زل رلا مرو أو نا رشا

 ْ تيدح تر امون اماذا حاجبالو 5 3 لا لوقهنموبْنَحىأ هلا َمروو هب ضعأو
021 0 

 ىأ وكنا وكينأ أيوب كلكذ ربت كروم تو نعد ىضورك» ؛ ىأ

 : 2 ا لاشي اريكلاوة- الا عضوم هنالك دلابَقنآلا صخو مشع كلذ نر طك الئما



 (مدق) مما فرح * واولال صف ١

 و 9-75 هاي م 5 دعه لا 2 ا «س هد 7 2 هك

 مدضلا | رس رواد عجن ضرواوري عود ها تئاذاامر ودعت ًايزالفمروو

 ةفرطل اق لاحرلا نم

 | صداع الا 0س * 00
 8# ه5

 7 هةادوم م

 0 رنزم * 0
 هم 08

 قيرلا لاه ةعاجللا مروالاو

 مروالااهعزاو نعم ىذا * 0 ارو بول تأ
 سام <

 020 5 هس هد هس

 نابر ىكاتمثى رودعانم (مغد) هنا بيوتي صخووه رولا ىذا

 رطد ىأ لوقو
 و 20 ا 1

 بْن اوردر ام *ب هب زيمر و ىداسو تابو

 هبفبهمْرَو «(غز 9 تملا الوأدا 51 اواولا ولو منالالصأالاي 0 اولا نوكمالو لاك
0 0 0 

 مولودا م ىلا ليلقلا *ى جادا نقول فم كلف وهنأ

 هجوم 3 و :

 ىة-ولك ًايذاك 0 0 ا اءوهلاقيدغلا نماهاثمىلام ويلا فد اولا ةلكسألا

 نك ع < . َ 5 5 0-2 ه
 هيمالاق الا رولاىربنبا هسعن مرو دقو هلمللا وموملا

 َ زواهل يعبر أةخرصصك * ران رح نم 0 وانالأ

 قمر اعز ولاوةعزولاو مزولاوىزو وعما ولا يشيل اع ورلاو عطشملامعللا يزولاو

 ديعس ى أن عىرعول اءاكحههَيلا نم عج نورا قل ىلا فود ةعزولاو شط لا

 دشنأو ٍرادْنن نع رهزالا ىأن ع
 ق و م

 زول عدشتةلبأل 23 اووي هر رئاثاؤامو

5 00 2 
 مرولا ثمالا لافو ةعزوةدحاولاو ةصوُم لد م لس وشب عشلاوع لاو زب ىلع كدريو

 ادع و

 ىو ١ لشصلا زولاودعزو دع -اونيْملا مل نمرامناامزولاو لب ن» ةسد ءزولاو

يادشنأ ملاك لضعو ذل جرو لضم مل بهل
 ىلا ارعالا ن

 1 وورج 59 مه و 4 و عا تعد

 همدالو ههلاسوب :ىلي * هد 0 ماراو ما

 ١ -حارلالاهدتشا وم لضعاذا عز 531 500300 0 لا ريتكمناك انهالت

 مزور خبل * مقاخأىرل كرسنا
- 

 ىءاغ



 (مسو) ا١6 ملف رل © واولا دق

 را ردا لسةلباك امهالك #3 درا أوى مداش
 2 م صد

 اه أت نءالغتْدي لف 0 امهدح امه مل اههان !فاّتخا اذا لوةب موج ىو ريو

 ءافلاءفاسوه ىرب نسا لاك * مقا [فاس ذك نأ * ىر_ هوا اهدروأ :حرلااذ_هو

 نا قرانا يلد بعدي دم ومما وهو لاو ضو اقءاملا ىعأ مابفاج كيد
 الضو

 ادرار 2 ا ولاو ه4 ءزولاوهذ م 11 ىلا ءالا

 2 227 و ر<وو 3

 سهما نم ساب مناهج عطب نأ باب ابل ن ل معللان ءاهرتو قي امعلا هل_ءتوأ

2200 
 7 كو

20 
 ماهل معطي تأ بابل 0000 فالك لا تعومديعسوبألافاذك ا ولا

95 

 هلم ىلا لد املا 1 ندب مولا دير»نبا اضيأدا ارا نه ىب هولاكو 59

 ناوذلاو رهو ا 3 ني تارا وافعل لع أ يس دق

 هلوقو منونئن لك قابلية وردقلا وذو قركا نم واه رولا

 عذولاو

 قابلا ممل !نوك.نأو للا نوكينأوذ لامك نمر امنوكيت انوع هدب سنبل

 كامخلا تار < ظني سلك عشق
 ترس صا

 ءايعلاو دانك ةنشرعوا عضد ير ا ا لا.علا نعلم ىذلا

 ١ 5 رف فصيل دن ةمالس لاق و ضعن ىلا هضعن
 2 ا

 0 َّط ءاوزاه+و 5 محا رسوم ضاهر
92 7 

 8ك

 ميطشلانب سيق , مدل ةرثكمزوةقانو

 فارثالا لواعشريغامزو * لقلبك لاول نم
 مغص

 وهىدلام ركب دعم مد. هد دقو هتي-ىفىأب يار اولا يدش مروا

 (مد) أ الا نع 0 هذمح لقى الا مالا

2 0 
 باعث دشن موسو عجب او ىلا رث أ مسولا

 رمرلال لابكنايلسو * ميرشلابس أدوا تلط

 ١ ا عضومالا عشت
 ضوعءاهلاو ىو ة ةعسل هم و رث 000

 هسفنللعحاذا 3 للام او ,ىلانابي دارك مدا يلام واولان ع
 ه2

 هاو ا مسيو دوسلا بورش يعي هبمسوأمماسولاوةتلاوواوعاب ءلالصأواهب فرعية مم

 يللا
 الااهطك منادبأ حرت لوق»

 (ريشعسداس برعلاناسأ - 13)

 قولا .رلااذ_.هو هلوق

 قام هدارباد_ءبلمكتا |

 داشنالاو هصئامىرهوملا

 ةءاورلاودو-و ندريغم
 معان باج تنك نا

 مور الا فات دواعد

 مد وىوذ نيدمعب حو
 مو رالحأو ىساغب
 8ع وحلا لكاك ا

 معلاودهملادع بكر

 مومدةحامص ىلعانرغ

 ى.سعقفلا د نالزح رلاو

 ىو هاا قءامالاءماح

 ىيكدوتك ها ضوملا

 ىلا مع للا لاقي ثدالا هلوق

 اذكه ءامزو دا هلوق

 نالت لعل
 ويحد ها

 ضسألاولصالاب ضا اذك

 رغاظ هل



 اذك اهذ قاوسالاوهلوق
 لصالاب

 (مسو) ميلافرح » واولال صو 1[ ؟

 ٍِع ل لا 7 - - -
 واوءاملا ل_صأىرهوملا لاق ةيقاعمةريخالام-اممو مساوم عجلاو باودلاهمسوب ىدلائشلاوأ

 مس | مسيملا ىريئب ا لاق لصالا ىلعم ماومتشناو ظذللا 0 .-ايم هع ىفتاق تعا
 نك !!لوقك اشيأم“ ولاَ المو اهبمسسول لالا الل

 اهسيمنيا هلام »* كا وناراقاوخ رخو

 و

 ةديدخ1لا عا ميلادي فو ثيل فو 2-2 ّر [تاعجدير باتا 00 ديربسدأق

 س هو

 ىأموسوملوقتة يك ثأ رثأم دولا ثدللا 3 ةقدكلاا واولا تبان وم هلصأواهب كوكي ى علا

 زيزعلالب ْزملا ىو لك 1 نوكس# هم راو نأ ل عابر مااا اس عل

7 

 ةيسقةمسولا ماو قدعلاو لالا رثأامهسمو مدي داودلات دان اورو لا ىلع 10

 همك 3

 ناسفالا نم ميسم لكى لعثيدحلا ىفلوقو اهلفسأ فة. كاايتنإر 5 ىهوةمو دوم عدد

 8:7 ةهء 086

 0 وتوت لكل نأدار ةانرنصا ناار رؤاباذكقيثلا الا قدك

 هموم

 متت باشلاو من متو وما زجشلا لمت هقارم 1 را لا ىو مساكم لاهٌةقدصدقل
6 

 0 تر ار لا تاؤتدقو ريدنا موسومتالفوخو.شلا ةعسل ملا موتا

 يسال وأ قارثأأ يفريصيف ا رع رعبا وأ أوم

 متل يمسفاذول عبدا 0 كل ولاا هب 0 .َ

 موي دارعالانب 0 رل لاب راو ى معدالا ىنرلا هع

 آل ةفرصلا ر رخ :اوهو ماعلا منيطبلا م ناطَر ا ولا ا زد ورنا مسولا

 مولا لاب" تابنلاب ض رالا مسيفنالذ والا عج لا رطم ل ىر_هوملا كل

 ناكل سول و طل رام 3و

 موسم نعاظن مهب 012 ودمع لا مودلك نحصأ :

 لدولار ص ىأ لوقو ضرالا تهسودقوهد سنا
 هد )وع ع 37 وىوب 2

 0 و * م2 هلا ا

 قيد ى 2 -

 واو نملدب اذه ىلع < هند 0 باعت ىحو 0

 و م و< 5 لسا ع 0 همومك ه ”تهمو .ع

 3 هودو ه هركد نس ناد سكةحدق معو 0 ادق زواجتال أدق م.درصأو
9 0 

 سانل اعامتجالمم اوما هاكمذ - هت..ءاماو مومزاحجوذ فايع ءالا لاق امن قولو

 ةمدمص عل

 كلذكو هيلا عقلا .مميطلام ومثل 7 اود توما لوقاوثملاو

 تناك



 | (مسو) ملا فرح « واولال صف

 و

 مروحبسك باكلد يل ا ه0 تلاد 3 اوم تناك

َ 1-0 

 اذاموقلاد.عو ة 4و راند نأ انقر كاد هاند مت ىأ انه وماذ# ولاعب وشم مسوس نمو

 لاقيومساوملا لهأدير د م اوملا| مسد دل رع امح 5 رعاشلا لوقو شتا

 0 اودمعديعلا فلاقياك م نا م.ووةموسولا ل لا

 نست لك حاشا هيأ عنج لا تقواوهو موسي مدادلا عاملا عج ب نينس معتم

 وهوه

 ل 1 وو هل الار 28 0 : هلع وهو مولا كاذيم ولك

 5 و هود 885

 همفاتق رع 0 0 رقت ىأرعشلا اهبق تعمووهنمارثأ اهمقتب ًارىأاربخنالفىف

 و 2

 لسقو الط و هل اره .هالك 0 اهوار 0-1

 رمسكب 2 «-ولا برسعلا مالكر و دنسونأ 1لاك ٌباضْحاةرو 5 ه ةر دش ةمولاو مولا ثدللا 00 ا

5200 3 

 1 ؛ةمدولا ىر _هودلا د وعلان مهرب غوءا ارسفااهلاو نيسلا

 تا ميو تلقمنس ترس اواو« 2 ةغلاهثم لو

 مدو

 بضتعن ا رص لس ةوتبن ىهلبق ةعسولا,نابضكاناك امهنأ 0 نيب_سكلاو

 ا 0 ام وناكتبا لاو ف ةماسواو ميلاودونأر 0 اهقرو

 ىئاهمسلقأر | 0 -طاقو 2 د5 هنأك ٠ نا ا ىن ارعالا نا

 د د

 لعشم ىهف عاسنمم ا لا و ةيسوأ الوميتال اهنا

 م
 : د مسونالفو ا الهلع ناك اذا ديماذتأرما لاقي مسيلاو ةماسولان 5

5 00 
 موو حاب وةعتصوف أ 0 رطل تماشي أما وتو فو ماو موقو ىيسلاو هنو

 نيل حد ت يمك 00 ميسو وو هذالاج لج لمت اهلا فد اماسوو ةماسو مضلاءلجرلا

 0 ااام ىلع ”ىلع نبا

2 

 ماقلادسعبدوهتلا هيلا تس لاقلت للتو

 ىو ساقو م2 مم

 ماسولاو اوهاظو سلا ب 3 * ها

2 

 ”ىضولان لاا ةماسؤلا عقب 0000 وسلا ىلع فوط ولو

 لاك ا ل اغلا

 سامعو

 اها مبذاكت اوك ىلع #* ولة يسع ا
001 1 

 لاق ه:نعهلنا ىكرر#< ثد د>فقو نسايم اذا هتمدوفان القت ءءاوو دارأ

 هل ل رسم

 ردق لسصالاب ع

 تاكرخ



 (مشو) مملافرح « واولالصف اك

 8 حج

 وا جدأ طلة ناعم سن ىأ موا كراج تاكا ةبالكصتملا

 رك ذهيوبس نأ كلذاولات اهناوهديسنبا لاك 2 ملط ركاأ

 اندرك ذينأب < نكي سايعلاوبألاسقف ءالعفا مبادمعمَنار كسك نالعف عم ميخرتلا ىفءاسعسأ

 | ةاةدرصلا انوار 0 هنا ا

 قهنادن 1 لودركبو اىوقن بم رو داعسباببهدنعق كف ا و 0

 لعركيوأ أعنا غاوانأ اوددح با. ىلء الو ةحوت فم تناكناوةزمهوواو تلق مءامنو لصالا
 . . 5 وو © ه .

 بيك رتمدءوءال_ءفدإ_ءحدق ءاراملهنأ كلذو كل ذهل عرش هد وسسناللوةأااذ_هباكسترا

 0 و ع 2 ع 4 ف 7 1 هال د

 ةركد *اهعأو فرص+رالن اهي و.دسلوقسا.ةولديلاىلابهذفاه-و كلذابلطت ما س ى

 | الق همو ةركن فرصنتا حاقد وينس نه ذمرسغ ىلءامأو 0 هنالةفرعمال

 نمامعد_فعاهن "الكل ذو ءاسنلاءامسآ ىنععهبسش أ يزكي ىأوهب ونس بهذ مو راع اكلاعفأ
 - 9 - مع ت6 57, - 2

 هيوسسل عش ولاق ما عجا موك 00 ءاسنلا ةيهستف هيا ذهف نسما ىو ةماسولا

 00 ل رس داوور هاط ىلع بس كرتلا اذه ينعم سيلذاركبىأَبهمدقمينأ

 ناو ماس أ نمءامس أ ,هوتبكلذكنف دك ى نس هنالييكرلا اذه مدعن اوءااهنأ ىلع

 | سلو ند الاف ةغلنيشلاو عرولام 0 انهد الا بيك رثلا اذ_همدع

 اهعارذ ىلعتأرملاهلءتام م ولا هلم_تنبا تامالعلءوشولاو موسول )ا لهنا 6 9

 2و 1 ع رع

 د.سأل اق ماشوو موو عما مصشلا تاخدوهو رولا وسع مةربالا

 254 هظ خلو و5-2 3

 كاذكو هّنمثو رامُدواهعارذ تو دقو ض هرعتىوربو * اهماشو نوف ص 0 *

 تاعئدشتأ علا

0 570 
 اهثومادضاو واعداد « استلاةوطأق 0 5

 ى 3

 5 اهرب هلع ىر وامان 5

 100 َُ 5< 0 كال ئإ هه - ب

 ٍلسالاوهو روذلا|.يلعرد مةربااهررسغاهتودسلا مشو مو عقربلا مثريلاواهللا بد_عىورب و

 9 00 عء<- 6 5 ءءء 00 . 321 0 يي 5 76- ا , وه

 كو هتبلطو أمشولا تدار !ةارملا تشو تساو همشينأ هلأسههثوت_ساو م

 كلذو ديلا قمولا دببعوبأ لاق ةمشتوملا بو ريمهضعبو ةعشوملاوةمشاولا تنعأ ثيدحلا

 لبا لموت نرومسأ لع وأ ةربااهمهعمواهتك رهظررغُت تناك 2 اراانأ

0 2 
 "عمات -كاامل 510 -ىو رضع وأ هرب اقرْزيف مصشلا نا درودلاور ٌولابوأ

 ىذر



 ١ ؟© (مشو) ملا فرح « واولالصق

 1-2 0 227 و -ِ

 نقلا شو من | 0 ءلادمو كوم س هع تابءاسم-أو تفقينك نمقرس امَمَءهَما ىَحَر

 22ه 9 <م 9 2 ا 2

 ارتسا تعتود أها ةمشسملاو لدم اذهو ةعششاان ههسسق:ىمظعأ نالفلاقي لإ مثنا هانا

 رودذموأ لاق 2 م ---- :أوهأ مولاشمأ لها ١١لاكو اهني ا

 6و و

 ف طوطخ اهلا: ا قرر لستر“ هل_صأ لصتما لمموهو ةمشّأوم لصالا فهما

 هتئيطخ متومالسلاهيلعدوادشأثيدسحلا فو توت موُديودوأ ةغبانل لاو نعارذلا

 2 ولا مم كالا عكا اه ةتهانعم هع 0 رمش حادا الرماس ةىلا عياش كلذ ف

 ا و تابنلا نمأ.اهفتيأ ارادا رالي ىلا ف ثاسنلا نما ركوشلا

 ترص: اذا ثدنلا سول قهنمو ه دعاورلا منو أاماذا ىتح ءب لاق قرا لا

 رعاشلالاك قريبتي قربلالَووهديزو لاك انيفخ اعل عل رمل مدوأو وأ

 اتا لم رمادا ضرالا تكيو] تلا لاو 8 دقات د

 ىسعمملاد وأ لاق هسمفرط ظذاذا ماي يما نالئع مشو أو

 سه < م
 م زجارلا لاذ خ أ ىأ كلذ لذي مم 3 امنوا ماذا يراها 0-5

 مدع

 8و

 ارعالا نيا ن نور تا ذمشوأو قريسلا م 1 ادب انام ا( و

 هر # < 0 هم5 دو 7دس

 تكالاذا بانعالا تمسو أو هش ع مشو أ ةرصلاكو ةسفدتح فأن 5 نول ؛ًادّبا مركلا متوأو

 هلوقو تاطو

 ساق 2 8, 1 هو 0-0 و

 ار اال . 00 5 دحام ضب أنانثك الا قولوقأ

 هِ 11 يك ا حا

 لاف 0 ىلا سامو مودل وادي مةوفم فك

 دك انما 80 سل فا | ا هج

 د اس 6 وهاد ءاموتوادعو رس مالكىأ 0

 هم 22م

 قوتك ا هاو ةييصرساولا ل ٍلعشد د- >قو

6 

 كارعالا نءادشنأ
 موس © ودروس

 را علال. هرا اوكألا بش ىلع 3 مهاد وام مددر

 ا“ ها رار را ندا تاامدقمهئءامف مهفانعأ 3 امأناز ارداف ردنا

 مشوه لاي اهنمسدر "ل 0 تنم تابق ويردد موا لانس
- 

 2 اوةىفمشولاو عضوم موشولاو ةماهلا
 هما تم مده دمصورن م <

 ماعلا ل ملكناوابيراوا * نكح ى - مشولاو ىرقرق تنفع



 َنءالاكر نبا ثيدحىفهئا ةهسرتىفريثالا نبارك ذ »وهن رق تونامثهنأ ىزامر للا نعناع ومع

 فورعماو هز راغموهو نانسسلا اروع فيفتعلاورسكم لالة ةنلا مولا عفان لاق ةعئاولا

 ةنوش ريغ نمدوعلا ف عدلا م صولا (عه) ملعأدللا را وداحلا ىلع هنأ شوا فن آلا

 علا مولا اوهعد صانصوهمدوت 0 رمسملا هل نددشاذا"ىذلا 0 مصوانلا ذهب لاق

 لاف مودوهعجبو بسلا ف

 ايئاغناك نأ ف ارش آلان ماعديو هى كرتالة موصول اذ ىَتعيلاملا ىرأ

 لوةه-:مو مالك | ىف ٌبرعلا ٌةمصولاو هياع“ نامي اذا سلا ٌموصوم لرد

 ماض عا #ة6نعلدل سو يس اهيل م

 بنديد-خ ًالواروغد- 2 رو كاسر ترا لانأهنلام محرل جرن اوفصندلاخ

 و
 هعضومقروك ذموهو ةمضولك مالكلا ىف علاه هنممالك ىةاالوتعشو الو

 د ِ 2 2 0
 , و 5و هس 5 و و وهم ل "ري

 راعلاو بيعلا مدولاو'ى شل حص ونا..ذالافنوكي برعلا مدولا دسعوبأ ضرملا مصولاو

 ع ه< 0 2
 رعاشلالاق بيعىأ ةهدونالفىفاملاةي

0 

 مرح نممالاي زبى اند 5 ا ا

 ىلا هئعشوود لاول ةعشولاواعوب فهن مثوارفكانقوبحام دولا ارفلا

 00 بابا سن 10ه امدوتن

 .٠ وس-و 8) ه5 س و 69# مدس

 --_- جتدد 1 35 مقال دلل انو قام

 دقىوطلا امد 1 5 هش ماعط نعم نو
 تت

 دسللاف اك 1 صورو

 1 كلا ميو ىمأبام صعاو : لكرافا لبحر تسراذاو
 معين - وذو

 تت مانتاوثندحلا فو لسكلاوةرفلاوريسكتلاكدس اق ميموتلادرجلا

 دق لعهلتلاع نس تخل ةءراف ثيدحفو ىئاوتلاو ُلَسكلاوَملاَ دولا هدو ملم

 يلا اوبك قوه دمدهندقو «ابلااميصونالا ىو ريو ىد ب قايصوالا اللا أيش

 25 »و مس

 عضو :لكمذولا (مد) اهيفاوباحمالودود- لا ةماقاىاورتمالىأنيدلا فصال

 ىسقلا ملوهليقو رزمة لات ضرالا نم هبوب أب شخ نر ملل هسبلع

0 

 قزاعلا ضدمر دست اوه للقو
 هدم وس 20 0 8م

 خو ,هط لعراءع 7 11



 ال1 0ر2 25 يي ل

.- 

 7 رسم فد اهلل يجعل أ او. سل د د اللا كوس 03317 ا 5 اح كو حس اا حتا لك لا م 62

 رخ الالوةهلدمو

 2 أييثانود اله 0 وجولا ناس قدصناسفو

 ا

 0 0 د ل "ره

 رالل 0 0 متو ستس

 7 0 مو --_-

 ةيور لاك لك ًاقماعطلا هملعع طا كر اذفمم عقرأ ضو لعام مهك رو

 انعالاق هنآ ه_ذءهللا ىذر باطلا ننر-ع ثدد-> ىو 30 شور ا مدل قدك اد 3#

 قلاب زاملاو ا ةيدشلا مولا ىيمدالا لاق د بعون أ لاق هلع تامالا تول كا

 مس ه6 و

 عقديو ه-:عبذينأالادحأ نم معنا لان عدة لل اهملع عضوا

 اذااهت دابق برعلاةداعن 5 منالهيءاسنلا هبسنتو مشوا ىلع ىذلا معللا صخامنار وصنمولأ 1لاك

 هع 0 5 1 5 و ه2 4 1
 مل للا ىذعيو 0 واريث ا مث اوُعلُسب نأ هنو تقي ىلا ةعاجلريسعب رك

 و و 9 - 7.٠

 اه اما ذاف ران حذو مسالا بسه مدولا ىلع طق و دقارع نهج قلب ع هيلع عضو و

 د نار ص ا 200
 مءاقملا هيف تعقوا داف كل دن مد> أ عمعالرانا ار هس ىلع ىرخ ادعت ةءاوش ىلا نمءاش ند ىوتشا

 اء طه ًء ه هد مم 2 0 ما - 2 -ِ

 ”يزةوءاسنلا ه شقد هل ضرب لود ىلا عذولا نع هلو هوسقدر وراك رش لك راحو
 . 2 0 8 0 2 .٠

 وعض م 0027 1 -- 3 ه5 0

 هسودوت لق هدو, هلتلعاذاقاكلا لاك مّضولا ىلع مادام مالا _ممالط ىلع ن وعانتما
 5 9و - 27 و 7 14 2 2ع 5 2 وِ 0 1

 ”الكلا ةمثولا ل_ةمدهشولاو أملا ماعطةمضولاو هتعضو !تاقهاع مدللاتع_ضواذاف 2

 .2 مم 5 7 5-0 9 3 ٍُ - :

 لاق ىرءوخلا موك مهباانومت لاق وهو مولا حنو موتنا

 و 5 هم

 موقلا ةيشولاوةنالوأ ناسا مكر املا نم مرمص ةعضولاو ةعضولا ىنار ءالانا

 لا قنا لوقءنمو كربالات موق ىلع نولزن ةمهددع لقب

 قولآبامكلم مهضو 0 كا متت
6 2 

 و > 4 م

 موةااواوراقتو اود امو ضووقلا موو ميلان ناد ,قعنالفو-مذوأو

3 

 هريغج ىف ناو ةسعاجب ىأس ان © نم مشو ىف مهو د 5 راقسةءاسل نكد

 ضسث دعس

 تا الجرام تعتنوَ ةلقاذا للا توا ةعامج كأن هةعدول

 (مطن) عض م مظوالاو رص ل ا صولا ش خفخالا باط1اوألافو اهيلع

 خت صدءو <

 ؛(مظو )ب مطأة جب رتفزمهل فرت ذ ذدقوهو كس تا مو زامل وو ومار أملا مو



 (مغو) مملافرح < واولا لصف اك

 سش و ور .

 لاق لاق هنأ سمح نب سذوب نع ىرهزالارت ذم و)) ةمهتلا ةمظولا ىلا ارعالا نبا بدذهتلا
 0 5 هلعمسدم د 5 ٠ 20 لا اع 25
 لاقو * الساوىأنلا ىلع لج ىناطاع « دشناو قيعتإاهل تلقوا اكو مع ارادلاّتعو

 ةرتنع وق نء'العلانب ورعونأ لئسو سنه لاق اًحاَص ىعاهل لاق راذدلاو معو ىرش وما

 ءاعدلاةرثكدار أودي زيرعلا ىمعت رطل ى .ءباكوهلاقذ 35 5 ”هلمعرا داح امص ى و 5

 نوكيفاحابص تاو ىو 7 رت نان ىمع ى 2 نمناك نا ىرهزالا لاق ءاتسْسالاهل

 ملا ءانعم نأ امص معرب: ماناظفحيو ءانعمسىذلاولاك ير وأ لاساذا ىمءإ ىمع نما سهأ

 لاق دحاو ىنعمباايصمعوا ا ص منا لاستو و لاكت ىارعالان بان ءىو ر كلذ تس اًمابص

 اذه وديبطاخا در هذ و رح ضءناوذذ_> ممالك ىف فرلا اذ هرثك املن"اك ىرهزالا
 #ثهد م

 انعوربش معو :د.سنالاك نا هق صالاو انما كلوقكو مهلا 4 متو معال موتك

 هه

 (مغدإ) م ماعو عما و هنولر' اسال 1-1 طخ عءولاو ىلع أ ةمدعملان ,غلاو هقكلو هيريخأ

 تن جدأ ىرايادشلاو تالا مولاة او لحلم هعولاو رولا, وا

 رومانتلط كاما ذا 0 موا اسيكلماو

 3- و2 هو

 0 فاقد لع ثددح ىو * اموغولا بلطي ن 2 وطي 5 ةيورلافو

 لاك ماهو أ عمو رودّصلافتباش اادشلا مولات مولا مال 0

 ا 00 -

 | كا سكلابد درو لا ماصنلا مولا * مالا لعمار 8

 0 الد” د1 0 مهدومد7-م- و

 لاتقلا مولا آما غااذامْعَو 1 معول جرو وه« متوأو معو وانو واسعو مغوبهردص

 اذاير_للا ف لاطبالات عوبولامقلا ىفار رشاورطانتل_.قواوائاقَئاو عا ِ دوموقلا مو 5

 نأريغ ١ نمهتربخ اذا انو معأربدناءتهتو ودق ل بخ رح معو هنمعوو ا

 هو اق ١ وهدد < هيوم

 نمريماناسنالا ن ءرذغنأ مغولادبز فأن ءبب دهتلا ةمدعم نيغلارهممغل لئماضرأ ايضبحب

 ٌتَعو لاق هنةمابالا ئشب سخن اف هنءْتَسَخلاع يللا َلهَجا ذا قاسكلا ا ا

 --- #ثةسدر

 نبانع كلذ ّلكىمهوكأ وهيل بقذو مقوس يلهو بقنئنلا اهوا

 تءهم-لوةيىرفعملا مها انأت عم-بارتونأ لاف س 6 مولاي ذهأن ءةد2ة نبا فار ءالا

 دشنأو ٌةمْعنلا معولاو لاك امور ء دو دمك

 مهو هسسلت اقذ ٠ ملا انعَو تم

 معلا مثالا الا معتاااوح رطاو معلا او ا ثد د1 ىفدل وو ىئطب أل ىأ معألو هلل ١

 57770707 صج
 م



 154 (09) مملا فرح « واولال د5

 سه مه ع

 1 وهون انس نم كناسسا فرط هل -رخأام مدا ولالذتا هجرت رخام ل_ءقوماعطلا نم طقا تام

 ةتوانكتا يس دكا مةوتانعلاَكيدح مولا ضر هعضوم قروك د»

 ىرهوحلادشنأو درا عقأءدو ليقود رهقوهلدأ هع وواقؤ لحرلا

 ”توملل رك“ ةدانيهطقلا نم 5 ٌصا سهل عاصم أدب

 ا موقد أساور تروا وتب ءلجر ترام طّقلاو

 ١ ةرلادشأ هند ا نسق اذ نقولا عمال هرورمالا سودتونْلذيدشلا موكل

 ٠ مالكا هاتاتمللا ءدرعأ اوحن ءهق لابو مق احانمزاجأ« كا

 رمشك مولا ىرعوملا ررلاوددهتلامفوَتلا لو ةياسبارعأتعهسولاك - لع بوت ير

 ْ ابرولاقامئابنّلك أو تنام ىأ نضرالا تق هدأذاو دل هقمكولاقيللذتو سبل

 |( ثلا ليقواصعلا لبقوأعو ا! لبقو يرسل مولا م وكول كلذكو فاكلا,تدكواولاق
 ينوي لرقم ان بكمل هيأك قدير دنا ءازدب زلال

 مدا ادىداوهلا لدتا # امتع ارقولان ماها

 ا ءءو هه

 ' هكعي 1 ى اى الكمون نالؤو هللاكدسصلا توون وتلا انعملاو

 أثب كا 1 ددرودقو هل هناا رعم مقا وةَرَح وة دملا ماطن موطأ مقا وو

5 ْ 
 اها اوقع مولا رض باهل « ذباهمىذنع درو نر قدرلا نأ 1

 || هلمهملاءاللا ريّصح هنأم مطعمي رث ذوى رب نبا لاك تئاكل اريَضُح هل لاقي نس ندلجروهز

 00 وكلا ”ىبطاشلا نيدلا ”ىضر خجشلا طخ ةيشئاحانه تي ًاروريغال

 2 06 ١ م م وأى هواح هم أ ىسدأ اوهامناو يرزملا

 ا ا عز 0 نو د درلا دشأ هت نجدرا

 و نلف تيع 1 روتاكأ و مو لنص رالا تكو 0-1 رمال 5 ونزل ديدشلا

 أ مازح .لولاو لولا مومو اوةعبشملا طمعا 3ك ولا كار ءالازبا سانلا سام

 ةماولاو دقلا '”لولاواةأشالع :!فانسلا ىلاريدصتلا نمسا 1 مولاو لحرلاو حب رتسلا

 ديزانأ تعمم د بعوبأ لاق ود وموبغو سركل عن اع لكى هلءقو ”لالمالاو سرعلا ماعط

 ىننلا لاقو عقلا كالمالادنعىذااو ةعلو ولا سرعلا دنع عصي ىذلا ماعطلا ىمسن لوق وش

 (رششعسداس برعلاناسل - 110)

 اذهةعمشملا ةلظمغلا هلوق

 د ار
 اهنحابن و ةلمكستلا و

 ةعما نيشلا ةعيسشمملا

 ههتتت“ هتك سوه اقلاك



 اذهلصأوةماو عنصاىأةاشب ولو مو له أهلا عجب دقو فوعنب نجحرلا دبعل لو هيلع هللا لص

 ا 1 ندع الع لو امثم دحلافو ثددحلاىفاهرت ذرركنو عاتجالا نملك

 ادعو هعاَح عما اذاٌلجرلا لو ودحئامتجا اوةئشلا مامتُةلولا سايعلاوبأ اهنعهتلا ىذ 2 0

 اال بلم لاحرلا نمد يومنا فار الاثنا لاو رةسيها دى أيها دعي لجردنزوأ

 دو امو دامب وباشر رع دولا (+ 0 مالا ىلا ل :وفيضأْم مالوم

 قزف يمتالا دشن لس اذا ياو ىرهوملا

 دادملا طن َوناك » دلع بايذلا ودغل ظ
- - 

 اال ودل كلامه 00 اعجلا رباقلات ار 1 5 موش ( م 9

 1 راع دحاو دج او هلو تسير اواىشلا !تثمه 00 نكيوأ دوجروا

 ق تم ولاقيودابعلاماهوأ كردنالل بوزعهتناو هرهو دعيرادلا تفرع 95 مهوتلا

 اتا اء تطلع ىَاذك كواذك فت ههولاقب وهتلَمْءْ ا ذاءوشلا تمهو اواذكراذك |

 كن "كلل. ةذهت ا ا لل مسوهيلع هللا لصىنلا ثيدحىفو موا هلك هك رتوتلا

 ًاشهن الص نم طقس أ ىأ هنك أو هرمظنيب كدحأ فرو مهوأ ال ف.ك لاق فكن الص تدعو

 دروأو طلغللىأ سلاح وهو موال دصمهنأث يدحلا ىف و اغا ذارهَو 7 طةسأ اذا مهوأ ىجعدالا ظ

 لال كولا 00 هلليفلاق امنياخيذبل انس ريثالابا

 لمقتسمنو مسكي نرعلا نمأم 1 ةلدملاَت رم كفواولاو ُح ةاايمهوألصالا م مضعبتغل

 | مدعوما ءدووءانواولا تملقنا مهو ةزمهرسك لفة ا نولوت فلق

 0 تما اءارقلا د ا د ات هووا سا مهالكمدووامهوةالصل افمهووا ظ

 مهوهنأثر دحلا ىفو 0 كنس تاك ثلا ىلا كمهو بهذاذاف مَعَ 1
 هم 7 ع

 اشو معأ هريغدب تن و هبلاكملق يعذاذ د كلاىلاتمكوو مهو بهذىأ أاةنوعم ب ورث
>0 

 | نط ءأ تمهواودراغدبرت تأ 0 ا لآق .هوىره دوحلا

 رع طقرالاد هن ىرب نيا د شنأو هلثم وتلا واماهيا ىريخت موو

 اق سااذك باس ا 2 ا درو 32 "ار ل ولعب 5



 23 ل او و

 1 (عو) ملا فرح «واولا لصف

 2 هعقع 2

 بدبل ايفاصملا يدقف 2 ًاشٌتمهو و أتاطح أ ناف

 رديزبناق رب زلا لافو ردصملا لع يوص:هأيشهلوق

 ص هد

 راوعانأتي تساو ىف 25 هيثم هوذا مهلا ىضقأ كليف

 بمص هب

 مص

2 0 --- 

 ا - هتكرئاذا 0200 را دوو مهوو مهوارع

 ٍْ ثطةسأٌتمعو أ ديسعولاقو ةفكرذ قاض نم مهو أو طقس ؟ىأذ ةنام با سلا نم مهو ألاقي

 ا باسل فُتمعَوو طةسأاذا همالكو اك ىفلحرلا امعوأو لا

 1 ةمهولااهلص أد مودم ل 3 مهوال لاي : وتو سو هيف تاملَغاذا امس مهو أ هريغو

 ْ هسلعٌكاخدُأ أى أ تلععتنف !ءانن ىلعان التم لالامر هنسمل اهم هج ال ووهول ان

 1 و سدو 5 7 و وه س6 50

 ا لكو فرك ذامىعواو هبفءاتلا لأول هلانذمتلا م ء”الاوادكب اناا تمار

 ا عجب هنأ لعلدتساو مبا ويست اهوا واون لدم ان: نقلا مهلا هسا

 ْ 55 را ولعبعل ثيحّبأ ,رلاوداولاه ا. هج# ااوهاولوت اوديو تلا ى مهنرعلالوقب كك

 ا ىأذمملا هيلع شدا همر وهم ورحل مك . موهامتا اريسكت 0

 صد «) 7

 بوةعبو ا دشنأو ميسو ماو هيلعمعبام

 ْ جانا ف مرح يغ ىلع 5 ةضعبربغنم ملا ىايقسام

 ا لم اما 3 نم ما اذال- رالي زو 1 . رلا هتراصاذا لعفأ لعل مينأو

 وو ه2 ىو هو همه

 ْ عرض واولان «لدبعاتلاو مولان متل هما ة مج سدح هن [تيدحلا ىو ءاوداتأودأ

 عا 0 طلا مولا يلا لاو عساوان رمل هلا بسام هسيف ننوه

 هيحاصريعيو هريعي فصي د مسا لاق رداد اردصب دراوملا درب ذلا

 هو 7

 لع أك هاوص,ةورداص #2 دراوفامهانردش أع

 هدقان فصدةمرلاوذ لاف اعساواقي رط مهول دارأ

 د هو ص اك سر

 َبصعلاوحاولالاو ةريمكلاالا 35 تتار

 تيمكلالاق كك 'الاو امد الج مهولامدارأ

 لالع:ةمهو مالطا | صق #2 ةراتوبا ما اةيدرأ بانك
07 0- 0 

 و ع - < 08 9ةه-

 ا ا يحل رك لول لب ندوه ىل .قولاجاولاجرلان ط مهولاو اهواعجلاوةوقوومصذ ءعمداتتملالولذلا اد الا ١.م  ءقولاملا ا م طعلا |
 2 0 كا ا ا
 ىارعالا نبا ماو ةجرتىف لاق (25) لولذلا مدضلا لجلا ,هولا ثيللا لافو مهوو موهوو



 (2) افرح «االالسن ايا
 ع هلو وعمل 22 9 هس أ

 وهم »

 درفلا م متملاو بوقعي ن ءدار ننال جيلا 48 ( (( اممحت نمةاننملا“ايلا ل هفألا

 ُ و 50 ا
 نمماهلا فو بالا لبق نمسا: لاف عملا تي يكس لان نالاقو تالا ناد ةفويلاوميلاو

 هوبأتو ةعذلا ملا ءربئالاك علبقنم نكاو مدي سانا نما دق نالا قيالووألا لبق

 رطل اقع دوكي أ غب هب ولاخ نسا لاكو اوت وو ىذلا يلا كى لاو

 ايدام :٠ مسكلابىصلاعيدقوامسهتار فذاك امسي ايه ءالاوبالا لس قنمأ|

 تامئذلا خالات ل مخ علح ميسا 0 2 و لاقت دامس نيكس | ْ

 لفت تانامانكمي 00 دما عسججاوم امساه فعلا زغب اذا غل 1 57 وهف هونأ

 لاعفأ ىلع رك هلافماتيأ أمأو لعدد ::ىلاعذتالنوهر كيام باف ةواجد [ىراس تان

 اقياو وصنوفا رشوش رشءريظنو داش ًاودهاشاولاه نيحه- هداج انا

 هعماو املا غلا لاق 0 -.|مهلعجاحَت هلا مهم :ىرهوملا عمسي )ناو اوهفي ىلعف هع هع

 ناشي مَ

 نان اوهيتينو 0 ١

 ءاطيالا ميلاورعوب أ لاتنو : ربنعلداغَتي نالت مندا ى عهيو «غلا تسلا لص لضفملا لاك

 يك | 0 فم كنود لدم نبا هنع ئلطربلا نال ب ملاذ أ هنمو

 ملا مسااهنعلو نيالا 5 اردال لاه + ديعسولأ لاكو 0 ا ل ٍْ

 اذافوزتترلامدمتي د ةدسدبعو ألات 5 يامل لم ها * اود_شنأو ادبأ

 ب لطم تاكو محم لا مسا اهنءلاز تحور

 ميقيءاسنلا لك رحال 5 سفك لاه لام مطاخأ

 000 هوطعأىأ مهاومأت الا اهزيزهلا لب ا

 قرركتدق ومونمهسساتي لبق مهل ناكىذلا ل والا بالادب لام : اوأتأد_هبىئاي

 ىبصلا دقت سانلا ىف ميلاو هنم فرصنامو ىئاتبلاو مانيالاوةمتبلاو مَ اوهيلارت ذ دثيد-لا

 ىثنالا ولعل لبقودارغنالا خشلاو مضلاب جملا ل صاومألا ده تاودلا فو غول بل !ليقدانأ

 ك9 : 0 م 6. 2 2م ا يح
 نومسباواك ام غوابلادعازا# امهيلع قاطي دقو +ةمدح ميلا مساام_ممءلازاغاباذاو هما

 9< ه5 ُ ع 00 عمم هاك

 صأتست ثن داو هب أت ومدعب ابر هنال بلاط ىلأ بتي ريبكوهو ل-سو هيلع هتئا ىلص ىذا

 ةمتللا



 م (مسب) ملا فرخ « ءاملالصف

 05 افاهغوأ :ليقاهو تام يتلاًةغلابلا اركب لا ةمتملادا راجت ذاووفتتكَس نافاوسُفمىف ةمبلا

 رانا اقفديلا تءاجتأ صا َّنا 00 ناجل ىمرستس

 ا ُناَح قيطشار ءالانا / | كلو فئات اتا 00 ءاسنلا اقف هياصصأ كتمت

 الكل مالا ل

 ما طا قايلَحو مص ىوَتْأَتب

3 0 22 12 2 

 اًم:ئاهذاو راص توم ىدو أ ًاواضد أنا مج نوكي نأ اس رحأو هدم سنا لاق

 ا 34 3 0 1 1 2
 فانذخ تن هلت ل ا اهدالواوأ

 ئ
 00 ا

 احالاولاكو ثنو“ 0 يبرود هك نو ورؤو هوم أرما ىلا ىرافغلا

- - ”7 2 3 

 رصقأج ول ميلاو ديلا ليصلا ناكمب :لاع سدا ناف همن ءل.دذغلا

 ىلارعالا نادشنأ رثقو
 ا 7-0 2هء

 اعرتضيفريد مسي ىحهّتلا ن عاد هند دب لصاو ا ارهدلا حدب الو

 ساشن ب ورعلاقو ابا ىأكي ردن ميسلاةيواطأل ملا

 همص هم سد ضصاقدر -7

 يدرس تالا 5 بكا ار 2 :هىريسفالا و

 ناطح نينا اع لاك ا حلاو مأ ىو دي

 مادا كيالف * 000 مقءرفو

 ميلا جفدالا ع ةردلاقيم 3 وهف هرب يغيد 0 لو كلما شالا و

 ىا #عالانناد_ثنأو َه ينو مييرعادنع هدر رقة مود هر ل ةدر #فذملا 2

 لوقيو لاق مديد هدم ىلا و ع را لضفملاهدكن أ ىذلا تيبلااضيأ

 فارعالا نبا بعصلا ىلا نيهلا ن نءالنيهلا ىلا بعهلان ممكن اعاو تف ىا انا

 كد 1 ل ا (مدإ) ئث لت نمدردملا تسلا
 ئشعالا لاك

 2-5 ه سس ؟«مو وا

 | غن ند لكى انهي * س> رو نيعمابلاو مرق سهاشو

 ةناحكرلا ثسأنلاا رع اا ريد-ةثلا ىف اكنفامسايم3 با ول عج وهاب لاق نأ
 35 00 ع 4 ا 2 0 00

 مسادلا*اج دقو هيو برعاو ادحاوولهجنونلا عرف نيه“ لاق ندو نيءاعش ىلع دوعمشس ةرهزلاو

 معتلاو لاق هنونو ههانقداب زىلءل.اداذهفرعشلا ىف

 قاذك درفملا ملا هلوق

 ها ررحو لصالا



 ةرابع خلا ةقورسمةاشهلوق

 رذنالحر نه ص ىنادمملا

 موسد رسك ةأش عبذينأ
 اع ارهمفىأ ارذ لء>- ودو

 كن ل لا
 اهارتشان دام لاف ملاك
 ىلو مث ه:ءاهح ذنب هأو

 هسفننع ىارلا هذ

 كلذ ل وقد لجرلا نبا هعمدو

 ىارلا تعمم هس اللا

 هللا نبال اقفا ذك لوقا

 ةينلاىالثمبرضوملا لأ
 توق اءادإةموري_هذلاو
 هور هدا

 اا ا 1الو هرعق ار دءالىذلارس هلا ملا ثمللا (»( مار ةمداوادكلا

 فلس تورع ت ب

 انمحرخ * « ارج ا دروو ضد مانع

 لوشي 1 رهو ارهّرأدر وو ىوريو ض لاك اذهلفتعمابعج مسايىرينب الا
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 ةعمرويزمعل
 اًمسمساملا ع نموأددو ولان رهن 5 اندية لك دنعىلنا

 3 باف تك فوكُتنأ 5 ودي كلناغتل اوبر د

 ةزحوول لاك ان رصص ل بح ميما وش بيذيقلا

 امد يول لمسلا ىلا طخ #4 نإ اوه نمل ان يو

 ةليخالا ىلرات 15 هنمعل ليج موسي لوقو
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 هلي لانه هنمالواهنم »6# مالا َكاتدعب تة تا

 يلة نمرثك ؟هلءف أ نالو ريثكًالوأ : 5 رمل ةدايز نال كلو 1 2 ىعو لءوأ لاق

 ةافعاملا لهل للي ىل عوق كب نبالاك نملالعأ ٌتاقسموهو ملأ 1ىفةغا م“ لي ىردوملا
 وو ؛ سدو

 عيالو ركبالوباللوالا بالا قوه كاذكو رنا م لا حاحا لاكو و ملا لاشيو

 ناك امىلع ميلا مس |عّميواعيلصأو هبرعلا هني رعف ان, الا يسر نسما

 - هسو همم دع

 نوف سلع نانو نيد ىموممأث مأرب كلا ارنلا ىلعو اقزام هام

 هلنالاك 3 عيوأمو ىلاعتهقاهاسجر صج لينلا رب وهوا قمقذشت 0 ان ىلع نأ 777
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 1 مكحناوورصلا حرا موهوهنل جراج هرصلالا عر رام ةنلقلا

 هزم اطماسملاو هسا ىرب نأ هيلع آغف هيلعامامو ميلا النيل -اسلا ميول

 قهغصارك» دح أ لعجضملئمالاةرخ سا ب٠
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 00 رة اكس ول مس مك ماك مبا و توسل |

 هل 00 ردن 0 .و ةمحافلاو

 سادس

 ١ رس اا نمعونلاذح نعيد بلا ل 1 0

 ْ ليقو ةماهلا نمهناك ةماجلاٌحرفمومايلاوتوربلا فات ىلا ى 5 قاسكلا لاق هما دحر

 الا هرتا مل هلدبهيفٌ الاف ىَوتلاَو هىذلا مما امأوةماعتلاحرفأ|

 | ةمالاو ةماعلا اكرر نمرصب أ لاق مانأةثالثت ا ارلارصت تناكءار زير اج مسا

 | هذه مر اسال لا اوال خا وفاهانارا ست قاديرتما

 امن داو ىايةمامأاىلا ةبسالاو ةماعلا رحل داك ا فيضأامةرثكلذي راحلا ٍ

 ٌةماملا ىعمامن اوراق ماما ل .دموزاخ قرت وردات مودساخلا ٍ

 مالا ل وو هنأ نت لس ماع اوما هنكست هم تناك أ ةأ سه | مسن ٍْ

 داما رقة قود دبع أع دماعل|تستاراص:ل فلا تنافس 1

 ىربنيا ا وىتماعوهاولاك ل ادنعرفااوهىذلا ْ

 رعاشلا لاف كتماع قدا لاقي همطَقْىنل ةماممو ّْ

ٍ 
 سوم ١5ه

 ىمهطمو تربك تاىث ةارفنيأو #2 2-0 ا
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 و22 قد د1

 هدمسنبا ”هلقىفاهنام 1 ةيشاملااّمراذاةيشعةعَملاوةسبط بشع هلا 0 ( ْ

 هل هس

 بد 2 قاطالا نط قر اك رلا 3 5 0 ل ارا : 2 : ةهملا ||

 ل ٌريغص اهي حوريعشلا هل ا ذل عطقهلاكربغأ اريوهيلعفار املا 1

 ا ةَملا تلاك 0 ل الا الع نس رشك تايقر رام ا

 - تخت تره يل 000 2و ت2 0 000 ه--_-

 نأ كلذو ىدالل هه ىردلو: هكالاقوذ لامثلابكأو هقعلا دعب ىبصاا قبغأ همئملا
 2-9 مو كرم ةمص ا هت 4

 شحور و فصو و سى لاد مسي عجب او ربصرال ىبصلا
/ 0 
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 (مهب) ميلافرخ ه ءايلالف 201

ف 59 دوصايبف عفنالو اييفءامالكز مهامها ع(
 1 مل الوا يف ءامال ىتلاة المار غلا

 «1 5 و سس وذ

 س3 ثددح ىو اهقرطا ىدت,ءالو

 اا و ووس هم 2 3

 الاكرا !انصالقا مقر 5 ا

 هبزعال ىذلاذدلبا مالت اهم سدل ءاس الخلا ملاو يف وبال ميول لاعبو

 انبمالتامجألاجئاولارعب اولي ل قامكساهكلسين م ىمعلا هبتيمانمعلا“ علاو

 ا

 التوب ضر ًامعتمالق لاهم يلاو نامل امهل لاقي و ا 3 ن اعرعت

 ىو قل راتلايفىدّتيتال لا ضرالا ىهلب قلع الو قير طالوامقرثأال ىتلا ٌسرالاُ اههملاو

 اهلف كلذ :ناك انافمييأ ا اهعون ند 1 200 ءاوءاملا ن هال[ عسلا كك

 نام الذلا عارشلا بيذهتلافو هعفد عاطتسدال ىذلا*ىرتا نار نم .الا 0

 ةلخخق اغير دا دا ملئ اوهلسقوهظفدالو اب يبالىذلا مجالا لقوتئنل

4 

 ىذلا مالا سانلا نم ْميئالاو ىرهزالا ىلا لبقو مالا ميلا« أمس 5

 هو. الك مس هه - 9

 1 يول تامل مدسو امها ملك وأ ىدانأ اكاك 3 انكسار ميلا نيعمسنال
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 7مم و 0 ه--
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 جاهلا لاو قرر لانا رعءالادنعو قب راو ل ساارمضملا له دنع نام جالاو لةءيالىأ

 . هس هوه ”س25 10 تهب عواد

 عاطتياع سيل المن ىهساماو لاجرلا نم مسالا لزج عقد عطتسسي/حاهاذ :اهنال

 سل ءوو ”ىوم و# 5 01 317 92و

 ١  0قر رطللا م ىدنمالو َملاةالفال لقا ذواوبتعت_بوأ | كح ةقطأ. 10

 ىذعالال اف لال
 سم ) ه2

  0اهداف توصي 5 الفلا ىّءطعل.

 ل.بلاو أ يئاهلا باميلا نا مهدحأ ني سهل ءامه دز مهداك اه ميو مهب سدا حا لاك
 6. دو ًّة هممك ت9 0 رر 7 م0

 كلذعمب لو مهدل ثم مهامهيف أي نأ بجولءامهي رك دمناك ولمعان ارح الاوةالفااءاموبااو
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 د (مد) مملافرح « ءايلالصف

 لءأدنعنام_,يالاو د رك ذمالء ام نأو هنن مالو عأتأو اظذالا نيب قالت ذهنك اذا مف

 للا 7 نجا و ءامهل | د للسلع امهق ىدتمالدنال نير ا وليسلا راصمألا

 ياهلا متاعب هوت ءهتايذو ع5 اتي ناحل امه ا ّ وصلا عئاهلا

 ليلا مهو لاق نيم ألان 0 رسول فاى ضنا بدحاج سلا

 مبا مهدحاللاقيالو لكلا لحب اامهونيمعألا نم عن اش ف :ًاديزوأ قد راو

 ىذلاوهل_قو ٌقَتريالىذلا لي وطلا بعصا لابخلا نم مما ولابخلا نم ٌحاشلا ا

 نمدرادةمفو رعت (م2) ناسغ ولم رع ل وهنفتابنال

 هيفا راممتسيب مغ ءاوأ أ هرصأو كلذ ىلعالا را حان ورغىلا سمثلا عولط

 هقلامق 2 :ومسيلعاهف معلا هلا م: من ىو دعما هقلامانأم 35 2 هول رع لودر ل عج

 ع مهرغو دوفودا علاه سهوسانعمار فل لاةوتوف ودون جلا

 هوقؤد_ها2لافو نيللاوةدشلابم#هَذخ كلوقك ىعملا قوهو نب 2 ؟نعوفعلاب وباذعلا

 101 وال لعاب نع بهكسح نبيل ن ءىو رو همن لاق هلل مان وج ريال

 هامون و * ناعط موو ىدتموءأمو »* مولوق قرش لاو هسه ماي لادا مب هر دو

 نكلو ماو ًءانبلا نارا وٌكلذكمرهدوهىأرغدلا ىنعجاتوم ميلاف سديم د ا مو

 ىلا وعدا دنك اضاع ص كرا جضومفاواوهاتلكاوُياذاَن هَ

 ولا 0 ةتالك ىنالا اهدعبوأو اولال_.قتناك ةملاغلا ىهءاملا اولعحو

 نورك ل او راولا تيهذ ملمانأن ءلئسو ناسك لاف
 5 ا د 4 5 3 ارا 4 0

 اهلتمو ماوس ماا دال مىرخالا فامهأد_ا معدنو عضوملا كا ذ ىفءان رمصتواولا ناف

 اء وصنيةرحآلا اذه ىلعمالكلا ا يو ةودوسلصالا تيمودم د1

 ولأ ار 0 اوان وسلصالا را وش هاي ا وقف تقساذا واولاامأو ةيحو بدصا ولاعل

 اولاقذواولا ١ اوم موملا مولا وديربلاستف موملا مومأ!برعلالوة نع ىحنيدج أس اعلا

 1 عاطل رمهكلوهنيعبامو نودي رالاذك لعف مودل انأ اولاه وموملا موملا

 ىأم 7 يلد اموملا نعم ليقووكسد يل ؟مون.ل | لجوزع هلوق هنمو هبويدس
 ه2

 تاموالان نمتقو قا ِدَدوكينأ امة زم اح 0 د انوجاستحت امَّتْضَرَ

 هنعهللا ىذر رع. دحىفو مالا مج .ظعتو فا نرد ودا

 ١  25رمع س داس نرعلا نابل )



 (مول) مملا فرح + ءاياالصف ١4

 كاملا دبعشي دح وموبلا ل البال مدار عي ةمالاعوبلى أممي ةقدصل وةيئاسلا

 ويلا يدقو موب لدن جلا عربا لب وطمونلارأ ارسغقا ارعلا ىلا رسسحياجملل لاق

 مولا عود ءلاو ليلا نودرا,نلان صتتعالو هلقو أ سزيلا اتم ثيدحلا هن .واةلط تول

 هلك اَوا وءابلا باق بجونال سس اعلا نال ةردان ةريخ“ الامو م ومو هيفا رخآ

 ىجنئاءاورو * ىلا مويللناورمايناو رم« لوقو كلذكمب وانأوذ مول رُلئاهددشل وط

 هع فد عصلا ميلا لهل وبلا وخأدارأ او 3 ىلا مويا اوُحأن او رهناو سه

 هنأرتاهسحوو اذ ” يا الّرعلا تيلقناف 7 3 ٍباقفْسَت وتحكم 9 0

 نمو]ةن مولا راصفباًةفموملام وبلا ميظععلا نحال و ةددشلادنعلاقي كميل مولا وخأد و

 هلوقنمديزوأهدشنأ 5 لعقملا 0

 اددعنوس+ كا نوال رسما

 هحو ىدنعهيفز ودععو ىنجنيالاق ىملاراصف:ايت رلقواولا ل. قام رسكن الفن و سدي رب

 راصقبلق م مولا موملا اوما قاتلا هدملاق ل-قام ىلع هإاص وكي نأوهو هبل هبل ثاان

 ىةمضد _بافرطواولا تغقوا ل ذوهلاراصفركبا ذه كلوقد ىلع ميملا ىلا ملا تلقن وما
 ىأ لع هوه هريغلافو لدأو قحأك ىهلا تراصفءايواولا نم عرسك ةمضلا نماولدب أ ر.الا

 لوالا لولا ىنعىملاف * اودع أ ءوملا عما « كلوقكموملا موملادارأل قو ديدشلا

 و تنحتلا نعاو ربعاعرو زا ةمامهالكوءادءالابع وفرح مهسا ىناسشثلا ل اول

 ىناجلار زخالاوبأ لاك ءال لكلا قيمه مولاي

 وكلا عود * يبا عواصم وح م من

 ول عجيفلأ ولاق اك أقر 0 0 ثبحمان ارا اولا تبلقمر ميملام مد :وواولا رة ندا 1

 ند اذا نوكلا نمةسنئاك لاف ىأ انبلزئاذا مويلا ىفئالفّمالا مث لاقي نوكلا ولاَ

 ناددح ناك مسالا نمشي ندارأ ا * ىلا موملا ىفء ءاحهلاو 00 الشو

 مويدوانأوذ موديدش ثلامويلل ب رعلا لوقت: وقل آلاو ىمسقلااولاقأك ف

 لادم مويلوأ نك وشمل ىلع سساىلاعت لوقف شفخالا هلهأ ىلع رش لوطا مياأوذ

 لماع مسجلا تنوعا لد ركل لك ِتء بل لود وة امك مارألا

 ءاكح موب ونه سيقلو هر 22 وا ا تامعللا نءةريخالا مويلاهنرتسأتساوأ



 | 4 (نبا) 2 نونلاو مملافرخ « فاالاو ءايلالّضُف
 37 جب تس بنت7:

 تمكسلا نبا فرطلاو ألانملا د ىفالاهّمضز نموهتمو هش نمبرعلا نمل اكو بللي تال

 دشن اواهةئاقو ديرب برعلا مانأب ملاعوه لاقي عئاكولا نعم ف مانآل الوةتبرعلا

 0 : 5 3 .٠
 مراعات اوقو * ل اهو

 تءاسرعثلاكو مانالا ىلا بهذهنكلو ىت”أةعيقولا نال ع: لوةين أ ىجينبناكوةعست لاف
 - "ع 6 . . 35 2 5 5 000 عام 1 .٠
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 هلوقكاهو رك ذاللل تناك اذاواراجت
 ءص 5 9 2

 لكنا طهرو دبر ةعح 00 ترم تح وقر ,ءلاةيلمل

 للعاومفا اورمدت ىلا عئاقولا مانأ دب ريدتاق « لاوط 0 انلمانأو * موثاكن بورعلوقامأو

 هلوقو مهم ادعأ

 العب جدحيزتعتبكر « اهلءاوغ ءاوايسو را
 هو سه صد

 مدقت دقوارا حرش لا فنا لايك اذهونب رشا اه هرهدجول لا هناك اهرشد مانآرشدارأ

 و نعلان م ابق فراتو مايو اهدضوم فانز راع طمو تان ١ لاا

 انيضقامغ اوهدم_سزالاق نافودلاءقرعئذلا مالا هيلعحوفداو مسا هنو كادع نا

1 20 

 م فق ى دوو عم نيعا ممالواولانهمفا اىلع

 8( دونلا ف ]8

 تاما , 4 0 و هم 7

 ها قلذلا فو رهان موةروهجافورخلا نمنونلا

 ىنامعألا لاكو هناعو همها هيأ 0 0 رلانعا (نا) ع(
202 4 2 - 

 ندر لا وريخلان ءتد ردد الر اريج ةوامرعمألا اهلل 0 رمشبو رم

1 ِ: 7 

 نولموهف هيرب ىأ رسشبورخ نب وي نالفلاقي ثلا هب هدلظ كلا ذكورشل الا نكيل نونأم

 سنو - و, - وس هو عدو

 ثدددححىفو ريغالرشلا وهاد < نب ٌوِيتاقاذافرمش: نب ؤد وري نب وي نالفلاّةبورعونأ

 غور

 تارا انحو لحس د2 ل اع هللا لص ىذلا ىلصى ملا س رمتصخل ةلاه أنبا

 5هه 71ةت 9و

 هّرَد :قامتقاو ت2 تاحرر تكا ةيو ةنالئأ مراهق ونالو تارا
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 2و ةم هةص ودع 396 2 ” هءر

 ةوكتدد ةعلأ هو نال نمذوشأموهونونأمو وف“ هن سلا دان ا لاَ

 ةءاهلث ه و97وهم 0,

 و ذيىأ اذكبْن بوب نالفوهيهموا هيابوهلبأ ريشه[ ىرهوملا اهيباعثواهدستتىمقلاف

 ري



 "لكلا قنبالا اريدك هلوق

 نبالا للة هباورلاو هصئام

 2 نال ناوصلا وهو

 تيلا ردصو سمءنب "الا

 اهلو م ال دغلاك م -الس

 0 ها

 اذكهزلاناءوةتاموقهلوق
 ةدامفمدقتو لالا ىف

 هد5» نأ ناحو:“حوب

 / (ننا) نوثلافرح « فاالالصف 4

 رعثلاك ءاسنلا هيف اذار هشلا نعىهنهنا لسوهيلعدتلا ىلصونلان ءثيدحلافو عِش

 0 ١ وهني لج 10 ًاىلارعال انا لاقو 0 :نااذااذكو اذكيل> راك

 اج الر باشا هر ا واااو نوأموهفوسب هدف

 نبالاواهوممتاىأ ىلع أ او اوبك ىلنأق ساونا كقإلا ثيدحفز هلم نط ا جو سسالامو

 8 اللا انف شلامانمك زا رفا نسف سنلالع ا تي قد ةمهتلا
 2 هد و ه2 - و

 نافع عل دمر أشد د>ىف ةوكاذبهسعافف يدنا 1 6 اق ربل اك امديعس بأ 1

 خيال باتا : ا اا هل :ًاوهل.قو هياعامىهّسأ ًاالو هسا ناقع نسا

 وي

 دوعلا ف:دقعلا مضلل اوريعو ههجو ىف هناعامهالك هتاولج اذار لاك لح راذرأو

 اضيوهوهدم_سنبا لاق 5 الار يثكءارس ] -ترضق « ىثعالالاك ا تا

 | سلا ناكل: نميز يدوغلا راش بيتادكألا وم رنا فنانا م

 نا تاوةصن بدلا لوق مدت دقو مالكلا ىف بْيَعلاٌةننألاو د ةعصو هسمق سالكلوقك ةسيانالف

 بيز رلوقزةمدواو نيالا

 نكوملل مع ازال هازث © نب ومامرغالالب حدماو

 ىيموغى أ كلاهيسغلبقو هيغل شو بيعمْنبَوم كار عالا نبالات قت

 ! ديبل لوقدنمو
 حامرلا بعالمان.أ 0 حاولا ٌعمتابوكاموق

 * جادرلا ةبيتكلاردمو 5

 هدا ءاواهبف بسعاهالاصعلا ةْسأ نموا صأَناكو عيقلا عاني 0-5 نوبأمس وبجملل لبق و

 هليكتو أر اعف صب ةمرل تلال

 57 هر وا 5 -_و

 اهليصتم هقدر اماذا موب #* نامل تبن مهمذغت

 الرد ا و

 | 1 راس ةمالاوو لاا طعام هونيبدصلا نين هلك

7 

 اباملميبلاقي وتوصل اليك لاو ألا قاب مأ :وممسلاقير في ىأ طمني ىذا موهنلاو

 ىلعهتتج لاشي هع : نوكيا هنوني دتكتلاو تكتبو لكك تاوأدعق'

 بطلان ارإ نال فنان لاقي هلوأب ل.قو هنامزب ىأ نانا دل ذسخسأو هنفز لع ا لذامإ

 شل 33

 ناباو
 الإ



 "11 (نبأ) ثول قرح #3 فاالال ص

 اهنأنإ فةكاوفلا لك لاس وتقولا كلذ ىفانانأأ ىأ دولاورخ +انانإو راقلا فارتخاّنأإو

 -سارلا لاق اهتقوف ىأ

 نايات عرامأ 2 انا كا يدنا

 ١ لس.قو الاعذن اوكف ةةلصأ تن وتلاودر ر ني رى 2 نن عملا لا

 ا بععللا أن م4 اوقىف هل ار وميسس مالك ندو باهّذلاماذا ل 1 ةوشو ةدئاز ىه

 ْ ا و رامات ٌكنايحأ ًاوكنانان م هناق لاعت يعابىأ

 ظ نما

 اهجوأف باص اعزجالو #3 كلاه نيب .انب ىرهدامو ىرمعا
 7-22 تاس مخ 2

 | رشلاهو توملاد_ءيهترك لول رس هتومدعب هير كذا ذاو»للعت لاقو

 - م 60 و 5 1 ا نا يع

 ىعللاح د مرع_ثلا ىفءاجد._قو هدم_سئبا ناك ةامااوتوملا فل_جرلا ىلعءاسن؛ل انييأتلا

 ىارلا لوقوهو
 متت

 و تاو و 20 مىدمهسو وهي م5 < 52

 جاوللا نويعلا قا: ثافةد نه « اواو ىلا عب 0
 مةء-ع

 تن . اوا تماورظأإ مهتم اكوشابلا ل اوءر نايل ار َن ا تكلا

 راما فصيسوألاقو هتسقرودلا

 مارس مس ةم 7. 2

 فق. اع قوذاصخ نيود #2 بكار ءاذهَو ارئا الوش

 لاقي وهتعْسللا م دو عوار آلا“ نبا ىو رلاق كرادادلا

 و و هما

 ١ ار ا:_صوهلاعفرا“ يا نال قمتي حداملابقو 2 ري ربو يللا

 1 لمت الو هاحضيالفدر تفي أوهو ثلا باو يشل ومس أَدل ىرهوطسال اغا

 ّ وسع ه.و اجلال هاا جل 6 م يهل

 ريغ ل ارعالا نبا عارك نءلكْو يو ىو سيف همددخوب وقرعل ادصخي تأنيب ااوهم

 وهرو

 ا سور فح رع تبن ضرالا نيون طظيلغلا بارسثلاوماسعطلان لعق ىلع فلا دود

 ا ةفمدح ىلأ 3 تا بر رسوهو كوبر عسَس اكو لوطي الو لأ »ماك ١ الا
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 رس يلع الا ضَسأ ار ميو عبد 59و ةيدابلا ف تالبج نانو

 ئإ

 لا 2 2 0

 لعمساوهولاممأةثالثن 100 ا هللاقد رام ةىيلدوسالاو

 نئاعظلا فسد را 5 امهل



 00 '- د لشي. تيرا تي احلل

 (نبأ) نونلا فرح + فاالا لصف 6
 و ه هم” ع 2 2-29 8-9 د

 -2- 1 م ا ع 88 ا ا ل دلاو 7 5 -. راروزانمنانأنءاهفو * ل امةادلا|ام.مود
 ديل لاف نارم هلا لاشك جلاتم رخ الاوامددح 1ناناو تانانأ ليقاغاو

 نابوسلاقس د.ك اء تمداقتف 0 نارأو علاتانما سرد
2-0 

 ناف لااا نوزع "-ا ناني اغناا يأن الا نيلي مهلوقامأو ىدجنبالاق

2 
 لكمال كوني ردأ ىزالأٌتاركن اتءاغاغاو الع ةيتثتلا ضعينوكيتازاج فك تلق

 م س05

 نيبعطصمت قو لك قاس نيد زن باوحلاواإع اراصنيت ا رع

 نكي )ىرخأاكرتف 3 ١" اسلم 1غ كراغيو هدام عماجامسمدحاو لك لبني تسقم

 هو

 نانانأ مأو همح اص نارام هضدحأو لكت اتيئام الآم هريغن ا .ةيلع 0

 لا مع امهضعبلاصتالا رطب اصام عم اوراس نالب امم الق

 ناذهصخ كلذكهنمان هه مساب العال نمدحاول شافو ضوا اولا

 انبي متن اكن دحاول ا لسملاى را نرحب دق امهماللامحلا رياس» م هن مساينالبجلا

 مادا كانك نارا الابن و دزحأ ل هتمادح اولا هسبنمدح ولنا

 سس ردوصمل )وم

 لوما مح ح ربت ىلإ ذيل متاياسجرحا ولا لمجال ذلاناك ضخ ن 0 رتشب

 لهلهملاقع 7 مساراهتمدحاو

 مدأنمءابملا تاك رع * بقا 0

 سب 4 اهل ءاح نيالا 1

 نك امآلا نال هذ ازددت تطور كتل علا سمت نينسح نانانأن اذهل وقتو ىرذ وحلا

 هنالانههتعنلا عف :رنانسسناديزناز»تلقاذاَناوبحلا قا ودحاولا ئشلاكا اطل وزرتال

 | رمال عابس ع هولا لوق ىربنئب لاق 3 مك

 نيديزونيدب زن هتافر رعو نيني اوقرفامناوهدم.سنالاق لاَ انه فص دولاب عي لاق

 اناعدح اولا مسالا اواعج رمهنايعأب لاج رلالو نيلج رلاملءعججلاو ةينثتلا اواعب ل مهن لبقن م

 اذااولوقيلو هيلارعسي ىذلا صضشلا اذهتاهُدب رئامتادب نب تءاانلقاذا اولاعمهناكهنسعب شا

 يدي زءاجانلقاذا اولاك مهنكلواتناو كلذ لبقاف | يتامم ام[ يسن: تستانان ناد زءاجانلق

 نيذهىعنامافنيتابأتناانلقاذااولات من اكفامهايعأب نئش ىنعناماف نالفنيديز ونالذ

 نمل



 ١ 1 (نثأ) نرلا فرح هل كلألا ]25
 يطلق 215573271571773: 1177711717 1 2 5713 3171527:7712277153 7013 ك7 تت غ8: 7+5 12231 بج 277 2737752

 اوقّرغي لاذكن اأو اذك نان, رعا اولوشيول مهن ىرتالأ ييلاريسسي نيذللا ام_منامعأب نلمحلا

 امنانا ردلا فال اديسانألا اذه سلوا. مايعأب هينافر با مهلا سا نأ اولعج_جنالامهندب

 نم دح او لع رصف لو زتال رك امل ن لبق نيش ل اونك امآلا فاذهنوكم

 راثال و طعشلا وبصمللا وتابثلا 5 لا واقل .ةلخدامل ثم هدنع الخادنيلبحل

 دال فااكشيو ةهنمدلا انيالىذلا دحاولاك اراصفرتت الا نود في رعتبام مد اوم

 ع ”الاوامهد> اراب تافرمص د ونالو زيادبأ ناني الاتي مالا اضل

- 

 سدقااو سالاك نانألاةمفد ا

 لسّرمداع ىف ساناربك هقدو نينا أ ىفانان أن اك
 سمس امد

 م

 نناح لغة رفرع تزول نيب اند عىل ذكواذك ندثددخلا ىف هلوقو لجرمسا كانا

 هملعهللا لصهللا لوسر هل لاق ا ثددح قر ندع لم داوم ليونيل بتال

 1 5+ 9و

 نيب نيطسس اقن 0 هس احو انام با لرغأ دل ىلا هلسرأ اى اسو

 قانعل تمت عيب اورام كانا (نتأ) ملعأهلناوءايلان ا و

 ىلار ءالا١ ناد ” أ ونئأو دعو

 وود 52 01 و وسو

 ندر هتَدَعْيِلا م ن 5 ا -منيراامو

 ووو و

 ل 1 ا نم عر ننال اوت الاال هس تا ااو

 نان *الاوىثنالاو 0 ةيراهلا نانأ راج ىلع تحس امنا سا

0 

 تاك حاس عطق: الر 1 نديىثنالا نأ لع ا "لاير اجلا اردتم هغاو ةصاخنالاةراجلاو

 0 هك نان يرام اور ركل 3 ,١لاف هنا ًااببفلاقدالو ةرملاهعطقنال

 رب اذ ناو سفتلا هوانا ئرتشا
 ةموس 8< قوم مرصع 8.

 نمامستو كتان نتاخساو #2 يؤم أب ورغامتأ د

 نبا رعلاداعبن دل الب 0 ] اراض أتسافاراج تكمل رود را 0 انس

 نانالاو نان وةراجةدحاولانئالاددعاولا ىهرئ اهلا ب هوب لاق جدول ةدعاكن انالا ليهم

 لاق تاج ل رص را فلكم وتانالايهمبسشتلا ىلءءانعرلاة رمل

 ىذمالا لاكن قف وك ةرضعلا نال اوةرك دَتلا ف ىمرافلا هاكح متن

 ا بهوونألاد هلوق

 قوبيذ لاو لالا
 لدي به صوبأ ىلنائاصاا

 موععم ها بهووأ



 ا نوالافرح *« ْفاالالصف اء

 - ٠ مهلا مش

 اسيا دعبىرسلا ىضقن * ليقلا نان 5

4 20 

 نطانفةر :رذصلا للا نانأ لل_..ثنيالافو اًطاش واسرع يرح ا مبارساع مضت ىأ

 هلم ضرع ةساعاهأوطا يف سخأي 1 كالو يش ءاهعنرال ياةيطساوبلا

 هوو

 م ولعل ٌةرطصاأ ل خلا كانو ضرالان مةففترلا تالا ود _عءاوقلا ش *ةةدلاونأ

 ولا :رذصلا ناناالاوءاملل لت ىهفزأبلا رطل غنيا ةرضصلا ىهل قو ءاملاى
 و ه-9

 لافو ا 2 ,الصىفةقانلااهبمسستتو ل هلا نان ليقحاضعفلا املا فتناكم اذافةل املا

 مهر يبدا
 م5 سمع

 ليقاس ءلارونتلابصقرتاذا »* ةيجانل كلا نان 1كقةنارع

 لطخالالاوو

 ىرايستو ار .ةلايرلادعب يي اه رود أل صفلا نان 5 رع

 ع .

 سو الاقر
 0 ر د مدع هَ

 مروى ا 2 را 0

 + حل 5 تح باطلااميكوف كلا م .ةىلعنوكتت در حد لمعلا نانأ اوهددسنا

 6 26 دو

 00 المات ًلاورهاظامضعب وما ( ديد دصلا هليقواهريعن 000

 00 1 وااو

 نئأيل-جرلان وضعف بطحاشان 2 ا لاا الاونانأ 2098 ردد وطو

 تاكملا, نأ 0 ا ا ا أاوسضغف 1 را اناا

 5 و يي 7 ><

 قريبا قاب لاق هيماقأ 0 وا نأ
« 

 هد -و

 ىدعو ىلخَتْر 2 نأىلا“ * امن رابخف لأ لواهلت 5

 ىهمث' سو 2-2

 اسوكنمداون ىذلاوه لبقو كار ءالان اك نيل ةفل هسأر لبق ملا الجر جر كنا

 و

 : دقوا ذ- ةديدشتابنولاوننبلا نمنيوكنللولا ولام ا دال والمساء رصوهف

 ثَوالاونونألان 1 ولات الات داوموه لاقي نيتالا عساها

 كت

 5 31 ىهعءارفلالاق 17 درع هيسح لولا نوأو صام وراب اوس

 0 ومن نامل الد ف رون راس را اكل | اعل عداز# اك ىدخ نا لاك
 - - 5 - . .٠

 0 ع -- 2 د 0 0 98 0

 ءارفلا لاق بيأ الك و نواكو د مفافسودوشسك نان اهمثلاقف نو اىلعددم>هروص.ةنءعلا
0 5 5< 6 - - 5 ِ 7 - 

 ممم للا || لامملامجمم ااا ااا ام
 ادهو



 1١ (ندا) ثوناا قرح « ىاالا لصف

 نهاد ااولدب 0 لاهملاثمىءموعمجيناونارأ سوا ةاسقاو عااد

 و هرمو هو

 رطل تنال 0 0 ني دان دن والسما ا رددت وعما 0 رولاتاواو

 نانسي تارت الا لأ ن ندور اع لاف :لئالاو لطلا ن ا ىهلدقد

 مطاربغت "اثم. كم الا 0 0 ًاليصألاو كاك ا نو طن ورد

 و م«ه ده 0 هدو ام

 ىسعتنلادعموأ لاق انوجاوانجأن جابو نجما نحن وللاو

 ده ا هم

 تا :رنوجالان 5 95 3 تيميا ارعلا هم لهئمو

 ةوعءسعد ف 0-7

 5-3 تقسو موق ١ همم تدقس د

 كر - ََء 0-3 5 ِ 5 وس ةدس

 بو رش هناريعريغتاذا بلعت ن : ءمذه مي امد نأ -هفلعن نج أو فاس دحأد ع نجأو

 7337 و ه 4 2

 للا نود ا ا موتنا روت ببلعأ سخو

 حامعلا لاق 5 ولاو ضمر علا ءاشقيت ًاوهوءاملانوجأن : رالا ثلا سنا
70 2 5 

 ةد» وام

 طي 4 1 طططللا حاب رلاف ةأاس٠ ندهيلع

 ةديعن ةمقاعلاكو
2-2-2 15 

 تريصو امها الان ند * هما ناك انا

 ثددح ىو 0 اًريغتملا ءاملاو م نجآن مورا هجوما مرت ”ىلعثدد-ىفو

 ةناحآلاوةناححالاو ةناجالا ونجلاءاملان وشاب ىررال ننال ل ا

 لاك هناك !ًةيسراشلا وهو نيجابلا ةدحاوئاجلا هنأ كو ما ىنابعللا نعةمئاطةريخالا

 0 نجاوما همهم وقال رءأزمهلا ”لرتوراصقت يلدريم قالو ا

 15د ىو دااراصفلا نأ أو نحب ا عجلا و ل ىتلاةيسشيلاةضتلا رب نبا

 هنلأس هن سعات أد وعسمْن|ثددح ىو تان ارح وىشو ة 2 لا ىفةغا متل او

 تاكسي لاتوهامو تام كلب ىذلاهقلا باي دنا ىلا اقف اهلج اهو وك نأ

 ميلا تكرحوتزم ههلاوماللاوزمتفذخ كن أل ج نم ماديرت اذ- هلو: د#ت باععأ ن مئلنحأ

 هريدقتاف رهتلاوهانكل انكر ل ار را 1 حلاو رسسك ااو فلا لا

 همر تنل نحأو ردصلا ىفدماةنْحالا 26 نحأ ) ماو يرهشاوهل أك ا
 1 دو

 نم يعامل اا هللا تقل دقو تيدسولا هما دقو عارك ل علال ان او

 ( 2 1١91ريشعس داس برعلاناسل (



 دال ل ع
7 5 8 1 

 (نذا) ' نوللافرس « فاالال مو ل

 ةنحا ارّدلاو ىتمدالا ركن أو ب رعلا مالكن مس ةن- ىرهزالا لاه ةن> اولاغاع ل وةنحالا

- 

 عجلاو اة ةنالودفحىأةنشا نع هردصفلاقيو ةنحالا نم حقو هيلع َنحأ حفلا ا

 ءاشُعبلا مكب لق فو :نزامثيدسح ىو سن! عود دو تيد ك١قو نامل
 مم

 "رز لقةغل ىهوةنح عجب مفتانحلا ىوّذنمةردقلا ىمتسدةاةبواعمثيدحامأو نحالاو
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 هيو زعلان وي امدو كلا ف برم نيةراح ثي دح قرط ضعيف تءاجدقوةنحلالا

1 

 هنحهيخأنإب وهن لح رألاهمفوةوادعلا نموه هللا وتظل ىذّددا روحا ثيدحللا ىفو

 يللا لاق رسكلا هيلع تحد قو
 مسوس <-و ه تل دور

 اهني هو تاغالو قدس 03 هني دال كه نطوشام ىد
2002 2-4 

 و 102 4ةم <

 اهن ةدودمي ف وساهرثةسنالذ * 1 اذا

 لبق ةوتامزلا رد ىلعهملق هضدعامكا آرهظمس هناك هماقىفام عك كلو اودع همة وقد

 ةنحاٌكعنباردص ناك اذا هلوقلسق |
 موسم 7 مثل ه6

 اهنيطكل طاتالاهوفصد خل »+ 1 ا او فورعملاةعفصاذا

 2 سوك 1
 51 رد ناص انى الا 26 3( نحوس كح كلاقبو كربلا داما هاو

 0 للا هين -الاو 0 يخونك هملع 3 حاملا لاق

 ال 3 وايلي ماهس 5 ار الا سايق تعدم

 ا

 2 دا ةاؤتلا سايد ألم نوكيو هيك - الا ىهسايتلا نال هسف:ىلائَذلافاضأ :

 مد

 ثيعَبلا لاف ىراصتلا اهم ار طبل ع الا كلامونأ دالب ماهسوأ ىوربو

 نشدقلاىح بالاك ور »* اهردك لظ عانسلعركف

 سشارخوب لاو
 وعو ل هضم ها سود دوم سس وع هع 21

 مدخلا ىخ الاىطعءاماذا هعارت ىلخ ضاءالملا تاك

 0 راع حلاو هلا تي علاريصقلا سانا 0 (ندأ)

 رصقلا ش حالا ٌنَدْوملا ىربْنا ةريشلا وح قمع ٌةيصقةريغصو روم اواي واضدلوبىذلا

 ريدا نراك
*- 6 

 ارفذلا تعاد را اك اًمظعاندو وب انام

 هلوسروهللان من راو ذ اقرب زعلا لد زتتلا فو معن اذأوأنةاوانذا ئ :اانذأ (دنأ)

2101133 
 ىا



 اني [لطيسلا 00 17
 و

 (نذأ) نونلافرح م فال لصف
10-2 

 1 ,اعأ ىأان عمدهللا ٠ نمد عاود 59 :رثدقود عهد انالا نا 97 + لعاوبول أ

 ٠ك اذان ذب اهوا ذكر ذك ادق لاق :مهاوسروهقلان را رلا 2

 مارحوةزههلارم كيل كامن اذكواذك مشق نالفل تن لاق وا شاف أر ةنمو

 ناتو مالغالا اذ الار لام مالعالا ترك تاون ذؤتس انالف تداولا

 رءاشلال اق اول مك ل هلنالاك ل 17

 ىلع ىذا ىلع اونوك( 0 ءديبعولآ سو هب معاند َذأو 5 ءامتًاهناتد 3#

 وهدد

 0 قم اوال ,ةقلو تو مءاذانذا هنأ :نالف ذأ اقيو هيلع

3 

 نام ا داول>وزعهلوقو 0 مسانانآلاومالعاأ

 هتلانانالاد--أ 5 نم هيريرا تر ورع هلوقومكب ل رول اومانعم مكنديزأ 0

 رشا, كا 0 0 ١نالهل نمالاتوكيالاتيه تالا يعم

50 

 ثاكملا نيدو م 0 أكو هرهأد ا روكمو 00 ؟هنداناذكواذك ٌتاعْفلاَس 0 اشامو

 ع 8 2 5
 اودشن ايوا لكنمناذالا هد َ

 9, 55 سلع 2 3

 بت فاضا-6ةييراجب 3 نك 1 .ذأتناكى صحار وهط

 ادهاش حار حاونأ هددت اولاك لدعم ندعدت لثمن دولا ىمعت الاى سدا

 5 » م - م 2 010 _ّ 0

 سلا سها تيب ومد. سنيا لاه ناذآْلا نععنيذآلا ىلع
 ههومو )هدم و دك 5

 روز [قارعلا هبف رتب 00 اكلم تعجر نا نيذأ او

 صم 7و م 94

 0 اعز ليفكلا نيذالاو عج دموع عسجوو لأ ااولاق اكنذؤم عجبي

 هحاأذا ئذثلا فدلذذأو ىل كا فّذاو ذاب هفو يعزى نيذأ لاك و اذهسقلا ىسعا تدب

 9 لالا و ريمالا ىلعىلنَدَنا لاقي نذالا هنمهلَدخ اهماعهلَنذ ًاوتذالاهنم بلطهنذأساو هل

 1 1 1 را
 ردات ةشاذ ست نمنذالا ىلع #* هنذاب رمل ناذا ناو

 رعاشلا لوقو
 2س -_-

 وي

 اهناع وادخل قاف ذ »* اهرادب .دأناو تاق

 لعل تأ لو 0 ةارسكوماللافذحر علا فز غون ادارأرةعج 9 لاك

 1 ا



 ا ه1 ول

 ممسا» مدعم ه5”

 عقس |انذا هلنذأو 5 ىَضيرملاَكئذا انلدبق ,لاتوبجاحلانذ الواو 10 ككذبفئرقو
 مه ودو<

 نامت يالا“

. 

 اود اصنماوعمامو يم د ص رقم اننا راوعمسينا

 3 و مو. 2
 اوذأمهدنعرشب تر دناو »* هيَ داو وعهد عض

 لاق تارشلا عسا ياه ”كئشادقلَنذامشيدحلا فو عتبان يلادااب هدمسن بالاك
1 - 

 ئثلل ثثذألافب بره ومي أنآر قلاية ءاهاك 'ئثلعتلامهساامى لو

 ”ىدعلاق هلَتومْسا اذان هل كَ 1

 صل نةةدعو هل

 نّدأو عامت ف ىمهنا »* نلعب

 ىربنبادثنأ ومش هيلا عش أهيلاّنذ وتتم تقسو اهب ذو لجوز ع هوقو

 مهلا نب ور معل

 يب 8 سل هم مور سن

 روص هن ثيدحلا ىلا نذأ #* ال اقانرباستنأابف

 ىدعلاقو
 7-5 و7

 رام ىذاملثمثب ليسو * هزل نأ, عامحف

 ىلإ ارعالا نبا دشنأ هلتعمشاف بتال ىتذآو

 وز ه5

 ليوشلاو سما يدل 5-3 ىلا نْنموَحْكِ ًاوالذ

 ااا ودساكحىذااو أ نتا وعل 1 00 ذئاولاموعمتاو تن
 .-_ٍو

 نبأ تلقهنرغص خالجرابتيعتولوةل ”ةااهريغصتو كلذرغ ىلءرسكمأل ناذ اعجللاو 7

 ارسغصمدب 0 0 .ذامهاوناماث :رك دملا ىلا لقتلايهنعثنأتلا لا وزاثنوترلف

 اف وتووف رلى 8 ابوقرعلا رشم »لاا كدب اك الا 00 01

 دحاول أ لج رو ل جددي زوأ لا ةىلعوب أ لاق ةدلا ىنعم ىنناوةر يتم نال

 نأ ةأرماو لك لا وىربنبا لاف 6 لاقم عمس ناك اذاءاوس كلذ ىف عيملاو

 يسطنالا ٍتنأامذ ًارمللاولاف 6 اعينْست و الب ؛ديوشعلا ميانومانإ اولاق عسمج الو ذي الو

 مكلوخ نذل قرت ءازتلارثك مك ايخندألقنذأوهنولوشبو نيزعلا لو زتتلا فو
 ه 

 ١ طنا لوتي ل ا مالمو |برعي ناك نم نيف فن وريسفتوماسعمو

27 



 (نذا) نونلا فرح < تفلالال ص5

 هدم |

 مكلو ند اعت ةوقو رشنذاالوختأ ا ذأ هلال نمّليقو هل تهل

 و هو 5
 اةلالطاا يطا سوما ورق ءويىلاعت لاتقل هين نك دين مكلوخ عمم كأ

 هّللاقوأ ىذلا اذه مقرن ديزشيدح ىفهاوقو ب هنوريذياسمثن *::وماقدصي ودب قدصيف هيلع

 و ةهسورو 5 هم ه و وو هد و

 امهل , وطن ينذالا م-ظعنذ اوفاذ ال-حرو هنأت عمسا عورابشا فهقدص هر أى ذا

 هوو 7-32 4مل و5 اى 152

 نينذالااذا.هللاك هنأ س تيد -ىو ندا ثدكو داع الا

 قاتن 0 نذالاةساج عملا نالمتولاو | عاقنالا حلل اءنعمل قولا نيالا

 هرم هل نملوقلا اهنا لحتو ردع فول 2و عاقمالا لم نيد هلهلبأ

 1 «-يعىىناااذأ اهحوز نءةأرملللاق مكهقالخ أف رطاو ا سوعياعمتا لص

 و - رع

 سو هند كيزرض ىاديذك هندأو هدا ذا طيام لع 2 تاصأ نرذامو عنا

 0 هيلع تسلو ءاملادربىذا اوهل. .ةوذراولا بابا 3 و زو 0 لكل م-همالك

 هال موق بن مهلا فمصترواذ اولا أنو ءاملا ٠ 0 او ةءادأ الو

 6 ه مل 2-7

 اكشنذاو كلذ م !مهدنعس انامل اقاوم رم -5ل-| ه اوةمق_سدوقس هتدشامو

 7 و 25و

 ثراتو دام نيل اعنا ضعبلاق كلذاو همشتلا ل 0 ١ وم مل او باقلانذأ آو هنذا

 ههنا لعل تيكاذةفينيوأ لاق و عهسلا نهي ناد د رلا نك ثاذآ

 هك َ 5 وت 2 هيدْسَتلا ىلعولدلا ورورد ا1نذاك ضم ىش ا و كاد

 اهذحاواعا ارت نازيكلاناذآر نذل نيش عوكل كدر 00 عام
 5 تى

 اغا اوءاهلا 500000 لل داونذأ

 هو َ لآ

 ندا نارك د وطب تدون نع ملا كوام٠ 0 ّ ل-.قووضعلان مو را

 0 و22 وو ا 3

 تبنراجلاندأو هذا تر عصلا تنذأوانذااهات اه اهتنذأو لايقل اهم فاطأ املعتا

 ةوال_حهسقو دعاسلا ل ثمة نم م ىظعأ لكحّوب ل_دأل اوريشلا لممهْضَر را

 لاك اتقونو اممم ال_ءالاوهو:الصلا ىلا ءادتلا ٌنِذاَتلاوُنيدالاوناذالاو ةفش>- ىلأنع

 : - 4 1 فلام
 تيوصتلل تندأ لوقي ن ممس مو ىععام_علعح نمر رعلا نذتنذ اوتنذااولاقوهب ودس

 هعاس ع > افيد عا 222 2

 ميهاربا ثاذأ نأ ىور جيحاءساننلا فندأ و ل_-وزءهلوقو تلعآتند او ثال_عا
 جل 2 3 2 -

 5 عطب 95 اي 2 : 50000
 0 هلااوع.طا هللادابعاب هللا اوسحا سانلااياىدانف مام لاب فقونأ 1امالسلاه لع

 لسثأج لكازوج هدام ىف
 عمم ما انهامباوصلاو



 (ذذا) نونلافرح « فلالالس5 ان

 هباجأت ضرالاو*امسلا نيبام مسأو ةةمؤمو نمو ملك تلقىفترقةَوفهللااوقت اهقلادامعا

 ىورو السلا هيلع ميهارباباجأ نيومنجنملكف جل هلبتك ن مبال الا قنم
 ا ناضل لاك 35 مل نيذالاو جيلا مكيلعبتك سانلااهيأاءناك يامن ذانأ

 شحيو راج فص

 01 كا ادعم هز نورا يف لعدم
 دي زولأ ةغموصلا ىعجرامل ىه ىنايعللا لاكو ةالصال ناذآلا عضومةنذْدل اور طلاقها

 قورةمئالصلا ثاذأو ملدا فناذآلل تعم رعاشلالاق دولا نَدُمما زرانملللاَش

 اذ نّدوملاَنداوااذَ ذأ دقو 5 نيذآلابىدوناذا تح « زحارلا لاك هاشم نيذآلاو

 ١ لاخالا وجستري جلا
 نقولا ةقالل نال عج * ايت ةفاللا م 2 ع 7 نا

 و 1

 انباكحص بأ نهباغترزخاب * كنز لادا أرد ارمذد

 انطق ادي * ةفِلَحوتمدفى عن اذه

 : انيدخٍبيلملاو بغت 26 #* امراكصم فتان
 2 ينال

1 

 انيع«باذعلا نعبيلملا يأ امدعب 1 1 ردن و

 اند تاذآلا نم نا وأ * اري فاما مود ل

 0 1 تبلا ادهىوربو

 اننذأناذالاعمنوذمشدوُأ « ارعشمرعاشملانمن وكلم له

 نذدوملااضي ؟نيذالاو لاكن دْوملاانهنبذالا ل_بقولاك اضيةناذآلا نعمانهه يذلا ىربْبا

 يذاَتلا ا ثاذالاو « هردملانيذأ ىدانامو « ىلا نب نيصط زج لشن اوةالصلل

 ”ئذلابمالعالاو *وناذآلا ر ذثردحلا ىفدر ودقوريثالا نب ا كا ءلاك
_- ,. 

 تقومالبعابلامعتسالا ف صو يخعدد كاوا, ذأ ذاتنذؤي 0 1 اذياندوينذ اهنملاق

 نالاك بد 0 رطل هلع لا هنددر ى اان ذأت انالف كد لاقيو ماه الاناذآلاوةالصلا

 قدزرفلا لوةناذآلا دهاش ىرب

 ناذأب هنو ىداندانم * ةنيدم لك ر ويلي الع ىدحو
 0 ست ا

 سودان اا ىفاملاا وسوق مال هيلعلاقفاو دمة 2 "تار المرتل لاو

 موملع



 100 نيج سن ماو او

 اذا (نذا) 22 نوالافرح * فاالالض

8 

 برقا نانّشا اود ا را 2 0 50 سس ا نيبادت ل

 نا اتتاو 00 ا ,نياذأ لك ني تيدحلا فوناقاكلا

, 2 8 00 
 0 ربدلا س ارث رشاتتذأ 5 ىا ارعالا نبا دشن أ قسرلو هدرل> زلانذأو صضرفلا لق

 9 عد< . 2 ني ا 0

 قون روت درا دارشت هند لمقو فررعءملاو هادهو هديسؤا لاق اما

 هم صرت

 لاق مغاكأأ ممةلوقتاك معا ى أنتو م-ةأىأ نعلن

 7 "اك كنافاهعيصن الاو #3 سلما هادف

 تةداتثمللا جاجزلا لوقاذه أ َندأَ كو مندا لفك رثذأ ةداولحر ::ءهلوقو

 لاش : دنت لقياك يعجن َدآ ادقو لعفلان راحاديدا راذكو ١ ذك اعف“ ال

 ىواذلا لئمْتذؤملاو 1 ءأو مدق:ىأ ىب ئااوديدهتلا ف توك مويفىدان اذا سانلا قريمالا ندا

 هل را فد اداذا 2 طرت لا

 رو سبعسو

 حرستا ردك مك 34 0 ةآولابعشلا فيهلا تي ا

 و © سو 922

 دسك ةنكالرالاهدج رع فلا : نال و 1 وتلا اوسذديتلا

 تدل يمن نبا 2 اساذا ماما ذأ لاعب ماقلا + وش شن ةالاوة ديدن أ

 1 وشمس أ ى اءاعطلا دنا راثنذ ًاوهتممثاىنالفشيدل

 ىأه د ارش مشان ثالفءاح ءاملز انا اخرا تعاون ذأ وهيماكتاكأ هل ؛الاساتْذ أوم

 نايلي و اتوا رح و تاوح ند وددِسْنا الفاغتس ىأهيذأ ١ .”.الااؤا تنس و راك

 تادبأت ذا ىلعتفقوا ذاوتذز مها اوذذف لعف الن داولاكو رار داس الا ناك

 0 00 0 0 انآ ةزن :

 -- -م 9و 5

 كلدو#و نسر ما ا ا اذاق

 و 7 9 0 2031 3 1 6 ع٠.
 تاك ناول_دأهنونامنذارمغفز وك ال اذن اوانامر واس> < فلا ةمؤ لص !هنونام

 1 ا 0 ما ا
 ةعراضا ندانو قذكللد :راذة فرح ضعنا_مقن رونااق ف رخنذا نال -ةقنمنذا فءاغدق كلد

 0 كل 01 راس ب كف 18 1 5 و 3 71 -_ 91
 مسا نمل أى هنامهوثو نسرو نسح ىفنوذلاامأو فرصلا نوود_.كأتلا نون اهاكن ذا

 11 : يل د منع - 3 ٠

 3 هنك اسندا نونورتك نءءارلاو ديزنم لادلاك كلذ فنونااف ٌنارعالا هيلع ىردع نكستم



25 5 . 0 3-6 7 
 افرح امهنمةدساو لكان نسم انغدقانلواذ.وا ىهةناننكا اسفرمدلانوودك ًاتلانونأ

 باوج و ةفاكم فرحْنّذا ىرهوملا نكن مسالا نوبي شف رحشعبتذان نونلانأ

 لقولاك ىضأ | ةنوعنب ىب يكنه ىربنادشنأ ًاوريغالاهب ٌتنَصُأ لمقتسملا لعفلا ىلعاهمسدقن

 ىلا هع هقلا دبع وه
 هموم ةدئود

 2 رك علا دقو دريدا 0 0 كراحدورا
 وهي

 َّل 2 ات تدلأار رخ ناو كمْ انداَتلق 0 ةلمللال' اه "لا اذاىرهوملا لاق

 ةيصانلاّلما وسلا سف لمعت اللا نال لمغت ل لاحلا لعف اهدعيىذل لفل ناك نافُّنذِإ

 اهلبقام ىلع ادتعماعد.ءيعفلا تاعجوابتطسو ناوادي زلوةنا6 اذاتاقْنذإ ىلع ٌتنقواذاو

 ءامسالا ل_ماوعف نظل هبشملاعفالا لماوع امن الث مرث' ؟نّداان كلوقك اب َّتعل

 '0 نكن او تمغل أ تدشسنإ ارامل تنافءاقلاو وا ولك فمع رحاهلعتلخدأناو

 ىلدعلل ب راع دشن رأوا“ اراوانرا نراينرأ اسال (نداإ

 عامي 0 * نب رتل ومنك

 الاد لانجورسد ملثم نو راوتر راودو

 نورد رأ عي ا 5 نوز را ىلعءانيمبتأ
4 

 رجأ ن بالك رئبادشنأو طاشنإتارالا 0 هع ورطبلان رآلا سزتعلا ثارآعجاو

 ار هذ
 رول 3

 يآ كما دى ع. م -درور ت5 «ه»

 دولا لك نود لتس 35 20 ناك ادم ضقناف

 روثلانارالاو طبت ىأدرأووذ اح سه اذا رن رسكلايريعبلا ترأو أ هفعجو

بلاني نالىشحولار ونلانارالاءيغ نر عبو
 رعاشلالاقاهلطي ىأَد 

 هلقاعمقاتعلا شحولابن 1 »* يقم ءاسدقناران هّكو

7 - 

املطانار اوديو ةرةملارودلاَنرآو
ذإر و'لانارا را الج رلا ىعسهبو

 ديسللاككل

 23 اهلالك ب غرعي ىهامناكف
1 

 7 2 وَ

الا ةملا هملا بسكب عضومنارإ ىل قو
لا ساكن ارو رعب -وةينذ تب 

 ىشدولاب وث

 رعاشلا لاش حبوا ساق اناا ىرهوشلا نير ,املاونيراباهعجو

 ري بلوق عما دهاشو تيم ىا 5 لم نارا س هناك 5

. 



 !هع - (تزأ) نونلافرخ « فاالال دف
 . 7011101331 ا ا 77735 7 527797775737177 كت ات تا. تسوس دوسساومو

 0 ا ه- همسو

 امر املان مدي سدخلا رفاملاو 33 مهدعب مار الا نك استل ا

 0 يئذلار وسلا
 ةومدعو 7 2 © ا م - 8و

 د ع كالا رام تفوت د
 و7 و

 هيف لَم ض عيدا « تعد تيب تخنارالا دبع وب لاق و نراه ود امس انارالاو

 ىذعالالاق قولا

 لاسر 0 وفيلو عتيَم لا ناراكن - 3

 ف ةرط لاك ب شخ ثوان ارالاورعوأ وماتوا“ ارالا لبقو

 دج + رنتك ب حالو 5 اهمأسننا رالا حاول نومأ

 رحارلا لوقو تملا ر رب رمستارالا ديس ا

 اللا هنيَلسنارالا تحت : لقا تانكلاى ءظاذا

 نييفلنوتشبرسأر ما هذهنا ىأ امانا هيىنعي نأو شعت هش رصشمب ىنعين زوج

 ضاببلا كلذ مسي و ةةلمفزللا ىف قلي كرك نراامج وبطل يدا ةنرالاو مومذم

 ته اا وهو ا 2709و هيرعد - هو

 باطرلانب ا ارالاواضرأ فرالا كحو ٠ جرت ةئرالا م تكن اده د دشن وةنرالا

- 

 لقب ح قارألاو فرالاكو:رالكتنأامنا للا لاقي ولاقت ارأ اهعجو َقاَعفْنْرَو لَ

 سوو وه 0028 سدو

 طاووق ىعبلدق 3 هنراءأب را عذشتو * رج نبا لوقومثسةنبللا ف حرطب

 لاق نيءاش تار !عمفتو بددهتلا فو هيس ًارر هش عي عت لاكو ىلارعالا نا نع

 هدو تاو 1 0 و هَ مد

 وهلاقي م كب ادايلسيال ماو تاغ هسارق ىل|تارعشل ا ىد ١

 هما ع جهروءدسو 00

 اذادوعلان مهوعضص همضلاب*انر ارو كر هوذا 353 نودهملاهموندوعبلو 031 لا

 0 نس اتدد دم :وهنلع كيظحا|

 غه< - سو ةه هلاك مس

 قرار اسف د 00 هتنراءأ را لاكو

5 

 ءان ريا نال تل دارو هن دالق ستي راو“ 0 لانك اطر و مخ ءةنرالابو 81

5" 2 

 نورالاو رشا آرلا نع فلام ةنرالا ل فو ةدالق 'ىنمنم قلع 5 ومسافة سجل

 كسا سوهو ل يغلا عامذروه لاقو رمل

 ان 2ع

 نورآلا هطلاخ ملا ا 331 هيليامعفني تملا َتنأو

 ) رشع س داس برعلاناسل تورم 1

 اضيافرالا ىحوةلوق

 اعفو انهلدالا ف اذكه

 ىفو نونلا طقن عم دعب
 اطوي_ضمءاملاسوماقلا
 ءإ ارلا حدو ا مضل
 هعصم هأ ءانلاو



 هكبةملكلانوكتوهلوقا“

 لصالا ف اذك ملا ةزمهلا

 امهياون تيا و ةيازن :ااو

 رظنلا تونر كاوقنم لبق
 نأ كلذ ىختقمناف جلا

 نوذلاو ةزمهلا مضنوكي
 زغانزوءارلانوكس عم
 اسئان درو نوكي نأ الا

 2 ها ررحواضاأ

 (ثدا) نوئثلاف رح ه« فاالا لصف 6غ

 , 2و 9 هس ىدو 4 2 جدخ

 لوصف ارالاو ىارألا هللاقب هلة ب ب حوهىارعالا نبا لاقو نرا هعج وليفلا غامددطلاخىأ

 م ا م 1 1 9 - 01 ل 1 : 8

 |0007 ارتت نسناس لوطا ةئارالاو هتان ىغتغيتحولأ لام :ذ ةعلارعا

 00 تدور اعسسا تن ة خفف هرغو ضخ لارج 3 ا الام

0 1 
 ةثرالات لوح ثيددلااذهىوردقوى مطل شب فورعمتبةنرالا .الاراغص ناك أ:

 تءيسولاق ةئزالا ىدنعىه :ولاق ٌتينلاَقفَد رالا نع ىجعدال !تاأسومذعب لاق رع لاق

 - تت #0 رع 3 ا ها

 لاك قرولا ضير ءىمطخلابه.شيان انهي كن ل لا ءأنمعيصفلا ف

 و و

 ةلرآلا ىهرم نط ل نم بس ارعأ تاتو نيرالاوه نولوقب ةناكب ارس 6 لا

 مالا نعرر ىذلاو يجر #هثءاك> ىذلاوروصنموأ لاق سأل لوو هو

 و اك ٌٍُء

 نمدحاو ريغهنعلأس وف ةرذل اذهب ىعدق و نقصر 9 و 0 ارالا نر مدءرالا هنأ

 دحاونمتابنلا بار نيرا ععسألولاقاوريغواو فنار اال مكمل يك نارعألا

 اًضيأ ىعدالا نر ذىدتقلابس>ًاولاه ىد:ءاطوهولاه ةيدابلا توم هتيأرالو

 لاب ولاقىريدتاك 37 وهلزاخلا ٌتنليعَق قع نيرألا ىربنا حب .و عصر ءغوش وةيئرالا

 رثالا زنا لاق مدار امزح اوأن راةصيذلاي 0 وةياهغلا جعلان وزاترأنترأ

 اولا هفٌّتدسااملاط فرح اذ_هىلاطملا لاعت اهانعمو ا هطبض فادح دق ةظذللا هذه
 مس سه

 هب هدسرف ذ اح ره تءاطدقو هددصا 0 :ًاسشمهنمدحاودنعدحأ ألو :لعلا لهنأ هذع تأسس و

 هانعمت | تاو علعاذا دون مه وقلا انآ مهلوقن نك ناعيا وو

 جفين فدادو ًاماورام ىلءرفظلاو نسلاعغمدلارمخ ام لكب امقتىهزاواكذاهكلهأ

 طشن اذا نأ تأ نمبرعانزو نر نوكينأ فانلاو نونا يوكو ار سكوةزمهيا

 ثلاثلاو هيوم ةاك ذاا فر روعالديد + اريغنأكلذو اهنا كمال لَكاو فخ لوب فَحو

 ٌرظنلا مداد ار ن وكموأ همم اذائشلا ىلارطنلا تور كلو :رمرتشمالو ردا مد[ ىنهعنوكي نأ

 | لا نوكسو نونلاوةزموا رس كي ةملكلا نوكتوال عباملاز دوال ل رس عار وهبلا

 تاروت وما بهذ نالفب نيد وكب ناردقف كلو ل الع: نمل ىلا )اه مئادن و

 نيرا رس أت أنرأ ىعفمويشا ومن د ىوذ ناس وتكفل ارت اوعي مقل
 30 اى

 راوج عت ىبعشلا ثيدح هنمواه سفن قهزأى أنا ريدعتنارأ انوكينأ انو ولافك> هذ

0 



 66 (نسأ)  تنونلافرح « فاالال هذ

 سانلاو .ًارناكول ىعذتلا ن كرش د> قريثالان بارت د دو طاشتلا نرآلا نم نادت ىأنرأف

 كيلا ىلاطالا لاق ناطي_ثلاكدحاو مساوهوُدوان الاوحبار طئاوعونانرالا ىداامكبأ ارلدم

 هيقلاق قل ىلعةدا زاوهوةدحاوبةمهعابلاوةزمهلا منازل وكي ايرينا

 ا (ننأ) ٠ هومزلاو سان )ا لعررقب ثمنا ةيرأتلا نموهفنسننا "| ةلخم ناك اثنا ا

 00 2 نا نب صصص

 ١ ؛لوامد أن زيىذملا توستم كيور عدلا لصأءام لاوامرلا بْنَ ىلا

 1 ءاملا“ 7 2 الالثم# ءانملا- نم نس ل 0 33 فازأو قاري لوقيمهضعن ءنملان 3 مهاوذألا

 / و 0 8 2 و مذ و

 ١ واو دسشمل زو كوز نتا رعزجاقل نمل ربكلان وانو اوانسأن هأيو نأ

 ّ ركاب ف هناك ثان مانمو
 و ل ا همسمدمد

 اجاةريرملاءامتدروولو 35 ابو ضام ماناسآب رو

 هه 7 0 20-00

 ا ا نمد ادن رسال قتلوا واتا : رمي املا : كَ تيدتلا لدبأو بلقفانادارأ

 ا كل ءشعالا ىور و ناوريغتمرغءار ناالاق ناريغءامن مىلاعتهللالاك

 9م 7 ّء م رخام

 ْ هتلادمعل اه ن نساريغءام ن نما مد لا ءذهدبشناآ حرا دبعايأ نان سنيك بتلاقي

 5 ناني ىإ

 رع اهك شاد كامن دع اودعكرف لسنا ارق ١ ىلا ل 6 هد 10 ارقل أ ٌتلعَدَقَو

 || هان راج ةصمبقن أر .عثودحىفو. برعلا ضعملة-غلىعو نما تاريغدا ارأجشلا لاق
 و 10 0 و هانم ست

 3 ىنعيتاخن اةءاوقدسعولأ لاق تانفنس ًافهءاث شخ تدصاف مران اواسط ت مده لاتف

 1 هّسصي ى ساهر هيلع تتنافس داذالجر ال ليقاذهاو ىدلاوهو راودمذخأق هيريد

 دل ند ادق الم

 م ه7 سو

 نما حئاملاديمعرلا دب »* هكمإنأ ارسم كرش ارا

 | نس م

 قالا قرلاَل شم برعلا نمداحاو رعت نسل لاو نسا وهر ودنموأ لاق

 لاك ريغال رداكتانواللا ميرور رلاَو نأ ىرب با لاق نسسولا كوري و ددتلالاودد: املاو

 ا نرقلارداغهاوصونرقلاكرتأدق ىرتاوذلا نول حاملا ٌلثم حرلا فلي هرعس قف ىذلاو

 ْ هلءقوح ودمملاةفصنمهنالدرعش فاذكو
 0 3 مسمع و5 ناظم ث - ءءو<ج

 نءلابسانلا د هيفى ةرخشتام *« هلضف فمك نانسنا ارث ملأ

 رخال وقى ردوا طاغامناو لاك



 ىو نوسالاو هلوق

 "ل4 اهذهاضب أن اساالا

 بيدهتلاو رابع نهتسل

 رم نسالناعجام_هو

 ىسيصعم هاررس وةئيسأالال

 أ

 هذان كر ديزولأ هلل لي راع |

 قلاع دل كام الاى

 0 الا بوثلا نم قيام لاقي ليواهتم 0000 نعقك ,هأٍنسأ

. 

 (نغا) تونلافرح * تناارخت ١61

 هاي 12 1
 0 هلمانأ رمت نزقلا 36 ادق

 ا ل 0

 خال سأوربلا ع ا هيلع خدع نسسوو نسأين و نسأوهانسا ل جرا ند

 وِ سمع خي 8

 هيهات رات ةافيويا جمان لرلاو تاو عرارملا . نأ لوقبةزمهموضعبو

 نالفىلعنسأتوربغت«املان ةلرانإ اريهز تدب دشنأو هس ”ًارزادوأ هيلع ىشغف كلذ دراغو ركملا |

 هو م

 ةيؤلاةوقتاذامقو ونال دهن اتاي رطان فوت رالسأر تع[ م

 و 01 --

 0000 11 نمد اوس ةنسسالاو تدان #3 نا هعدار 0

 2 : ل يل نا ا هاء 1 1 3

 و توسد او ناسا عمجاو رولا توك نمدإو و : ناس الا ,هو نوسالاو اس ا عجلاو هندس ارتولا ىوق :,مةوةق ]صحح وائانءو اه .سأىل_هءدق
 1 . 5 -_ِ وو 2 ع

 ةائمديبر سدعسأ

 تا ملا مس 1 0

 عطقت ل صو ناسآت اهجدقو »ع "قة قانلا ىوعأتنكدتا

 ا كل الاولين ىرهوملا لوغب اوصولسملا ىوق ةلزنعل_مولا ىوقلءحىرب نأ لاك

 لمقو نانو نم سو ةنمنس لثم صنف ئاسأ ءاضبأ ةنيسأ عمت 0 لاو نسسالا
 حامرطلا تب رمسفاذكو 0 .اونوس ع اور سإدحاولا

 نوسالاىذح رد ارارماك ه ارش ماةاطقلا موقلك

 كوفسنعو وس عجب اوُهبععلا ن رسالاو ٍسْتع ماتا ىلع لاعب و
0 0 

 ورعولأ لج ربه عشك ذا همس و همسي هبخال لجل نس 21 لاقط أالو 5
 اص م

 س 97مرب

 ىجربلا ىاضلاق قولو ةنهاذم للا ناسا سل اوةطبصلا انوه مس هلع د

 هلئاسمتوهناسآن دعسالو 5 ئباضمتا د ءييال لئاقر

 ةرانأ ىلعكأن نسأل عتنعتو مقلم هدايا الا ناسا است الاوا

 0 اذاءارغلا ناسآ عمجاو دل م كا الأن وم كامو كاذ لبق ناك يدق مه

 هسئقان تن لاقب ناي اونا اهعج و نسعلا ونسأل ا |هعماف سعب اهجل وةقانلا مك

 عت



 1 617/ (نيرطا) نوذلافرح « فلالا لصف

 قالا ناس 5 راو كست 5 اجرع تنم: وأ

 ووأ ىو و و

 نسور وأ هليشتاذاهانأن سات دقو ن عك ن .ااهدحاو هباشمىأ ببن مناس .1لعوهو

 1 اوين للا لا هملا عزتاذا ىامعلل لاك _ةالخأذخأ انالفلا
8 . 8 .- 51 7 .. 

 5 9 وو 01 ع 9 8 5 ًّ م 1 5

 نسأت دهاشىر نا لاق قالخ اوقلخ ل ثم نسا اهدح وهم 1!نمىالخ اودع !نملئاسع# ىلع
 .٠ و -6 و -.
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 ىر , رفلاربشب ل اوقهانألح را
 85و ةهصامعو ”ي

 راد و 2 ةنمقلصتوأ #3 0 سات

 ًاشناو تاتا و ككل ”رسالاى ارعالا نسا لافو

95 

 رخاشم قفا لكتاسآ »* رئاشتلااههسوأ ف فرعت
-- 6 - 

 هناف مح اصنيوانْس ندا مسوه لع هللا ىل_دىنلا تومىقسا.ءل اثد د>ىفو

 عع ون. 2 5 02 / 1 لح

 ا ل ل يا و ا |سانلان 9 سأدأك ن - أد

 00 نا نسأامو تنفع مؤهل نوم _ْ 0 ندبات

 لا تبانمزس وهنأ لاو أر تايسنلاومهوتلاب ” أتلاو نطقام

 ليقمْنأ لاق

 مي ةييلءأم نمير

 0 اغا ٠ نسان معاقلا نط ىملس تلاق
 ا

2 652 

 ىوا ركنلا لاخر ثلاه سحر نانو لاقي سو سد اتوب ىفناكهنأرعنبا نءاكتبا

 0 لا ىنقنمالا 6 0 ني را غلا ىعاسنلاول بق نسوا
 وو و

 روصنموأ لاق قرع ا ًارسطعلا نمئث نسالاىربنن لاق روشفم

 ىلعأم ذأ اوىديألاههل يذلا فورم ضملان 3 نان_ثالاونانثأل اوان رسعءهارأام

2-0 

 ناضِإ (نشأ) لعأهتئاو هماعط تاب ا ا ”نيىذلا نشوآلاو

 لعيوب لل عضو معا

 ناضاقوف“ام عاب ل 5 نئاعاظن ص رت لد يبدَحْلمأ

 ليةمنباتسدشنأ وعض وم مساٌتاطاا .( نلعأ 0 ءالظا اوءاطلادىو ربو

 ناطاق :وؤ*املعلاب نامت « نتاعظنمى :رتلش ىل ل خ لمأت :
 مه وه 0 و 2 هد ٍّ 07

 0 مسهنم سلا مورلا نم نون رسطألا «( نيرطأ) ةهعلاءاطلانناطاىورو



 هأ ررحو ل ءالانا دكه

 (نفا) نونلافرح » فاالالّشف 0

 ا جس

 ىشر ا ةريسن هللا دمع لاك نراساىف

 درا * 20 رلانو رع نكي ناف

 لبقم ني يق لاك عضوم مساثاظا (نطأ) طوفرضعكة مساج ىف جالك

 ناطاقوفءايلعلاب نامت هه نئاعظنمىرتلهىلماخلمأت

 انهنتحري غو امكان فأي ةاشلا وةقانلا نفأ (نفأ) مدقت دقوءاطلابوداضلاءىوربو ا

 اذاٌتلاحلاَن دأو اهءرضىفام كت ءلخ اذا لبالاتمقأو اهعرسض ىفام عج حارخكساوه لق و

 تقوريت غنم تنشأ املك نآوهو نيسهّقلا ف الخ بلحلا نذآلاوأ.ث عّرضلا عد

 ليلا لاق مولعم

 اهنيح بطولا ىلع رأت يح تاو 5 اهنثأكلايعىورأثنفأ ذا
0 

 هضم ةدحاوة سد _لوموب ّ بان ًانيرصا اوتقولك ىفاهلت عنو هلبقو

 ةنفأ ىهفاهنبل لقرسكلايةقانلا تف 7 ليست .«اكنوف 0 الل ل يقا ده نمو

 صقنلانالاو كل ذاحد اول تقر رغقّةاشلا اوفقاَنلا ب را نأ نهآلا لمقور وصقم

 و< 5 و-.و

 قتلا نها ناداني ارناف ءالادأ واسود ىلع شي دحر و صقنملاز نأ او

 نعل مكلعدو مللت ة-كثناعْثهد--ىفو لقعلا قاع نونأمويسفأ لرد

 نوفأملاوهلك ّ 0 رش فام ليسمنلا نك ًاونمللا 3 1 نيالا وماسلاو

 كن برهان ةالودسلا عج رافعللا كارب كلوب ارو وزالىذلا لاح رلان م وي و

 لقعلا فيعض نوذأملجرو نأ و كفي ل رثانف أ دقو.ىأ الل تعم

 نوذألا نيذالاو نكون دو عبًلوالاو.دنعسبلاع حد فلاوهل بقواكأ رلاو

 0 ولا ىطغتىأ نيآلانثأ ىلع يفتن را 1 اوقهلمو

 حدمت ٠ هوكلالاق همن فأ ةلصخ ى أنف ا هون نر وا ًاهلنأي هللا

 فرمالاب زنا أ

 بدلا كرما مووبلا ن ري ةنفاقذصلا ما ن وحاب 50
| 

 دو ١و7

 وهوانف أ نفوإ ماعطلاّن ةاديزوأأ ادا ازههساناكو كضَ اع دا رلا نعد ا وشن

 ةنطفلا نأ هنطرلا برعلا لاثمأن امل انوذأم اواو هبةربخالو كبح :؛ىذللنوفأم



 1١69 (نلا) نونلا قرح * فاالا لصف

 ىأ هناثائنلا دَحأو القاعاّطَق نوكيالٌناعْسَسل ا ىأَمنطفلا فعّشءالتمال او عسشلا ندي رب

 نانا ى ريزبالاق هت لعومتانا ىأ كلذ ناخا ىلعم"اج واناللهةتوكيد قو هلوأو هئامزن |

 : ناك ار دليلا هلا ولاه كلذ فقأ وكلذناَنا ىلء هش امهلوقلءادةدئازن وئلاو تالعفا|

 ] 1 فدو رع ا ءالانبالاكو تن يا الاو 2و :

 ا «ناهل تنس قافآلا ناك

 سنانؤلك أهو اك ىهو ءارج ةرهزاهلءاريغ 11 .افالا ةذدحو لاقو '

 ا ءارميض+ةر مريت كليا دسالو شي نيحاطقلا حار 3 2 'ئنىافألا لمقو ْ

 مف صو ةغبانلا لاق ءاريغ

 نافل نمنوهانس أ عر رش الا ها

520 

 وشد 0 تسد .ءاذاا جاف مبدأ اوذناك ابنولءيعنايدصلانأ امراكلاو ًادازو :

 | ةرصش ة-بنحلانم متلو لا هبارش َّك ع ارش :قوقبالوهو الاهل هكوشو ْ

 20001007 وشاها غلا هشاهئادمع ا رو سلم اسمك 3 ارو عفت ةريغص ْ

 | بيذهلا مدلاهنملاس ودل | هماع رشابعرو راني ٍ هناك دو نانالا دلب ىلع عقواذاف |

 أ طا اوهف نسب اذانايطرمادامّتدن قاقالاوىرهوملا .ةيئافأدتدحاورج ا ورفصأ ثنى افآلاو |

 ىىوغللاهرك ذو ىف لصف ىفىرشوللا» 0 وةيئامع لثم نام اهتدحتاو

 ئهليقو لسملا فل بقو نضرإلا فة هال ) نقأ) طاغوهوىربنبالاك نفأ لصف أ

 ' ءقلخ ني تماكو أ ةماقإ ردد كد ص رلاةقيضلابحلا ىاعأو فامةلازوهط ىف دوك ةرحمسش
 يل ءع دى رس

 يعشن مدلل مدان 0 درعلا تود ىلكءل اننا لاق نيف نيبةاو وم تناك اعّرو ا

 2 ل 5 8 -ذ 17 ١

 نقوأ كار ءالا نبا د ع رح ندهدسنق اور 4 ندعم ارب و نمداخ توسل مءابشو

 و

 سؤ رفاتضاكن مما اداطصا اذان دوب كاذكو هنضت ىهودتسقو نمر داش اذا لجل |

 اردنا وبك ان الانا ةدببعوبأهيفدومسلاوهورلا ل نقولا لاخلا |

 حامر انا تاج ولا وتانقولاو تانك عجلاو ليلا ف

 ماعلا موكب ل 3 اهني نقأ طا ف

 (نأ) حامر الا تيد شنأأو بكروةبكر لم ا يدرج ا لف ردوللا ١



 (نما) نونلاف رح « فاالالصذ |

 ىسعقفاارازملا لاق هضعب ىلع هضعن عقجتن ا أس رف
 وه مدس هود م - دهر مهدد ه

 اليدان اجر هزلمو 5 هتلستجرخذان 1

 م لطم ثاذاجنأاوعز نول دمةد>وملا الات وسلريثالا نبا لاق (نبا)

 نوكبو ةزمهلا فب هود نوم ن د-رت دثيدحلاف «(نيلا) ءابلا تف دقو لاك ديلا

 لاق ريثالا نبارك د ةطاط_سفاااهوهمونوإ لا اهتفاعدقرتصمة لدم مسأ" املا مضوماللا

 و - ع 5 . كى 2 و 1ع

 قعمةنامالاو نامالا من ٍ 0 عءاهتناوادرك دمديقت دقو نع 5 علاش .,دمةددوملاءاءلانثوما 1و

0 
 ةياملا | ١ اا عمرحا تملا ودلمآلاو ننال نيبو خشم نما يطل هادو

 َ م

 وا يذكر يوق ءنمالاقب ٌبيذكتلا هَدضقيدصتلا ىدمنامبالا و رثكلا ضال و
96 

 | اكسب توخنم مهتماوزبز علا لي . زتلاقو تدخر دعت هما دا امأذ

 م

 نمألا ةنمآلاو نمو عذانام أو ةتمأوحاجزلا هذه ىكح اماما مأب تالق نم ف ولا ضيقت

 يان ارتك دلل را نال هنأ بصت هم اعلا اقْشَدا واسامنةنمأ نمو

 ١ عقت | ادا سلا طعرانس ىلعميسملالو زنتيدح فو حاجزلا كلذ لافرشلارذ

 ناودحلاو ساثلان مد- فالف نمل ضرالا ندير يملا ىأضرالاف نس" الا

 اذان ياحال 00 ودعوامامسلا قأمومعل ١ تيهذاذافءامدلاةََمأ اموحنلا ثددخلاىفو

 دعوداردعوامتمالا نأ ىامصأَب هذا ذافت مال ةنمأناحصأ وثودع ءوبامىاصص أ ق أ تمهد
002 

 دعو دارأواهمادعاوادرادكذ ةاواهروكم نوما قاد ةمأم .ةلاموناهمياهذواهقاقثناءاعسلا

 باهذدنءر رشلاءى ىلا لها ىقةراشالاو ةمالادءودار كاذكوئتل نم مي عقوامهياعجأ

 تفلتخا وءار ,الا تيفو :القديف نونلتعام مهين ناكس اذا نيب ناك اًكمنافريسللا هك

 َكقكَد منال فلاح ةلالدو العفو ألوقىلوسرلا ىلا 0و ا ءاوكآلا

 قمتم الاَو ريثالا نبا لاف م ولا باهذدتعءامسلا لاح كلذكو' ملاكي وقدنرازنالا

 قح.اوبأ لاق انمأو سانلاهبامَتدبلا اذ .اعجذاو ل جزع ةوقو ظفاحلاوهوزمأ عبث يدحلا

 نبزعلا لب زمَتلا ف قو. .احاو نهعنيمأو نمل جر وهاب دلل نءنيمأونمأونماوهفن نم ذدارأ

 هلوقو نمألا نمودو دكم عب نم < الاى مالكا اذهو

 2 اه ء- 3 ا
 +# نيرا ةولوما راها ..عو ٍِع ع
 ىيينوخ هانم تفلح * ىناكحو ما ىلعتا

 ع .٠ < 3 4 ع 4 7 -

 نادت اوددضالا نمنعوملانيمالاو نةوملانيمالاوتدكساا نبا ىمادير اغا ديس الأف

 ثللا



 لولا (نمأ) ثونلافرخ « فاالالصذ

 0 0 4 و

 رعاشلال اها نومأملانيم الا لاب دقو ىردوحلا ىنعأي ىذلا ىا ىيجنوخأ الاضياثيللا |

 تا ريغلا هيف اونم ا دقىأ ني ماقمفنيقتلانالوزعهاوتو نومأمىأ نيس نوخأل ا

 2 د

 يابا لج ونامأ قكأ كلذ نم منمأ ىف تن ًادازو أ لاقو جتافلكن 7 نمآف ا

/ 8 

 2 0 رات دقناغ رار نا 05 ا

 تئوام ىانااًةياحصد- أن أت دكااملاقي ىانعللا لوعفعالاا: هههنعربسيل هنأىرثالأ أ

 هو م ٍ

 دير رو اتوا مالا لوقت ىذلا فلس لبر ودعْلامدئءنامتالاو ٌ

 و س - '

 نمالاق ونيف ناثف مالا تاذكو دح لك قئدودح اولك ىلا نئمطي ناك اذااضدأ :

 - ل 3 7 هم َ 2 5 00 هءمتو 1 »م تموز دى ١

 ان:مأتال كلام ئرقو ىععهسسعاواذك ىلءهتنمأو نءومودعلاو ندي نمأفاناعاودعلا نالف ا

 ملامىلعن الفن اونو نسحأ ماعدالاو شغال لاك راهطظالاو ماعدالا نبي فسو ىلع ٠

 تا 'اكونانز راو قالا لكتالاو او ةاشلا مهلا تريصويت دنس نان لانس ا

 انرألا تان الرع 0 اذااواو اهرب: نأ كلذ ةنكاءام_منمىرخالا ْ

 تاهل لسد هتارع نا تدعو نمو ةحوسم كوالا كافل ه1 |
 لاعنالا لئاوأ رمسكب نمةعأ ىلعدافن م[الىألاتق سانلا نيب نوكي نأ نال إلاقف ْ

 هس دقو نام لخدهملان رماتساواها ف ةرمكل "نر وو 1

 رجه ملاّن لاو نُآلا عضوم نمل نانمونالىأامَّوُمَتسا ىندملا ارفع- وأ أرقو 5

 دشنأو ىلارعالا نا نعوسفت ىلعَنمأَدل
1 ”7 

 0 5 ريو قدص نم مّنماالاوسحأف

 فاالارم تكن هأرق 0 مهلنامعا المنة ةءاربةروس ف 'رقو هيفكيامدوطع موب ةزجالكأ ٍْ

 لع نسال ةنامالاودراحالا انههّناعالاوا ور دعو اوم لنيل لا اوُممأواوراجأ انا ممن ادامعم ا

 2 ا . 1 9 تل ع أ
 نآكلدلاه نهردءوةردان ىهو باعت نع هنعاو هنهداو هدم اوهنمادقوهاذا نمد هنال ةنانملا ا

 22 ءءء 8 و و 5 م ' 55 ٠

 5 نمو لكس ا لكالا ن : ل د ل ءدبماذاهظفا 1

 ذوجأو نقيا هريغلو لن ءالاققء امال لد 1 ةعل ىفد_هإذئتمح هيسشأفر نرمي اةرزالا ا

 لوقو تنك فاس اول مهاوقف اذهل دقو نع 0 ل 00 ةرحوأ ارا ةانتغللا

 2 ه5ةعو

 هيلانوقثي ىذلا موقلا نؤمن وم دولا ثيدحلافو انانيا هنموأهمنأ ”انالف نمسا

- 

 م-متالص ىلع يانا زا نه مول م اظفاحاتممأ اهيودخ» و

 (رسشع سداس برعلاناسل 0 1(



 (نمأ) دونلافرح ٠ فاالالصف 135

 لوق نمنمالحلا فى ءردمامةداعا 01 ارتاخا دادح ه ةنامألاب سااحتلا ثيد- كاىو مهمامصو

 ةقلاوةعيدولاو ةاعلاوةاطلا ىلع تن ةنامالاو هار وأ أهعمسن يا ةنامأ كلذ ناكت ل ءفوأ

 لدا ناءاستو قغلا نسىأ يغةنامآلا ثيدحلا فو ثيدحاهتملكفءاجدقوتامألاو

 ى ريئأأمٌةمةنامألاو ةعاسلا طارش ثيدحفف و ءنضايسلاةراصف ماعلا هيفا

 عرزلا لعجربافرسالاو هاا غلز عيدي زراعات تةولادأ ال أهداف م ند

 لا ةيوكلذ ريغو فل اولوقلا فدي دنلان هوت ال٠ نم هتمالسأةنامأ

 قلن ٌتوهأم ل.قو ٌنيدهلىأٌنامأو نيم لج ر كان آن 5م ةلوامس سالف ناكام

 ىذعالا لاك
 س-" 9 © هءهوو سد

 با رقاد رؤمنامألا باقم

 ىذلا نامألا مهضعب لاف ل ذا ويد دااودوهل قو ا ع ||

 تنكسا !!نبا لوقو عارزلانامألاممذعبلاقو ىأهنال بتكيأل

 0 «- هم

 ريا »* ىلا دنمأن متبرع

 ناك رودذمول لاق ب مو ىلامن ما نما" الف تيطعأ ب ا رعالارداونىف تارقىرهزالا

 كدبدىأ كّماو تين اسس ىّدلل* ءاودص لان 2 ىلام ص تا نمءانعم

 0 هدي 2

 تنيلنإت نزهه ب نمأ أنما لص ىرهو هوملا هريخأن نمابذك نم قد 2 دائشلاننم 51

 هلوقو ربْئبالاق ءاهىلوالا تيلقو*اتدلقو ينال وسل دأو نيا هنو هات

 نم ًاومهلصأن أن م نك 4م ى» رك ذامامأ اوةبناثلا تلدب هل ود نأهنأ اوصقيئاشلا تيل نينز هزه سم

 اذهبت شف تيئفلاكريغالا ا[ باقتنأاهمرمةتامناو اودنكا انياب اتياق رةيئانلاةزمهلا تي

 لاو عوضلناراهلناناجالا اقفال حالة سورغالو وهف نيك ءانمهمنأ

 ةفصلا هذه ىلع اكن ةباقاانمش :دصتوهداسةنءاو لسو هيلعهنلا لص نا اهب نوعي رمشلل

 هلخديال يلع بجاو ضئارفلا ءادأ نأىَرب ىذلاوهو الاقاو باسر و

 بيذ.لا يسمو قدصعىأ 5 نموت 0 زبتلا فو تيركلذف

 مهره غو نب ول نما 52 ئسْؤسومن انجن هوان نمارد_دموهف نامعالاامأو

 اناسأاولوق نكلوا ونون لقانمآبارعآلا ت تلاقىلاعتهتلالاف قيد اهانءمناعالا نأ

 ناوين أولا نسيموملا لص اوممهذىلا سان جانتي عضوم اذ - هولاق هن آلا

 0 22ش252525121ا5225252525255اا1ر:ر:ر:ر11اا-؟؟؟ 0 222222-3

 مالسالاو



 170 (نمار نونا فرح * فاالالصتف

 )6 وسو ع 9
 مناك نافل ردح هنو رسوهيلع هللا لص بنل هبىأ 1 لويقلاو عوضللا راهظا مالسالاو

 و

 وطو مسمن نمؤمو هدي فوصوملا لا ةيىذلا ُناسِالا كاذفبلقلاءقيد تود: ءاراهظخالا كلذ

 دا نو هلع وردت ارفلاءادأن ىربىذلاو هو كائالوبات ص ريغ هاوسرو هللا مما

 انفال وزع هقالاعأك اًقح للا وه 0000 نة

 مهكئاوأ هللا لبس مولا رمهلاو مأياو دهاجو او اتريد وسر وهتلاناونما نيذلان ونسؤملا

 -- وةعيرسشلالويق ا رهط مامات وقداصلا مهفنون رد ا ا نيذلا كءاوٌىأنوقداصلا

 نمدبال ناممالا نالت 1لوعب ىذلا كاذفقدصم ريغمنأ و هل _مرهاظل اقوهفهوركملا عفدا

 افقد ان دكر دك تم [لئاك لاك هنناءّت دما آوقنال اقيد_مهبحاصن رك نأ

 انوع ماسأا اوتدصتكأ ا مكيول فناسجالا لخذي و 0 الان ندمءالوه هللا .رخأف

 نم ومةعاطال ارم مالسال 0 | ميلا و زوال زيدصتلا نم نط 1 .وللاق لهعلا نم

 نيإب_ملام 0ك رهاطلا مكن د اًةقمقلاىف نم هو :رغاذ دوت مالسالا رهط أىذلا ملا اواهب

 لدأفاتع أ نيقداصولوان انوع تن 1 مليبالت دو ةوحان ءةءاكح اعتدنا لاقو

 هلام ىتاةنامآلا قدصو لوخملا نابهالا فلمالا وانا قدصوتنامهانعمنأريسسفتتل
 تس م

 دقتعي نمو نمؤموهو ةلامألا ىت ]دف هناسسل» ا هيلقي قيدصتلا د-ةقعا اذافاملع

 ص ا 21 2 ع
 وهنامالان أم ءز نمو قفانموهو اهلعدتلاه- مل ىلا هيام دلالدومريعو يفةيلش ويدل

 نع م فانمنوكي نأامهدحأ انو>وند هولذعالهناف بلقلا قب دصتلا نودلوةلاراهلا

 دكا حجاعللاو لهما هحرح + ؟هلاقنامولود» ءامإا_هبالالهاج نوكيو ًامهلاةيبأت نيقدانملا

 لهبسوأ عاملا ل نع انلع-و ةفصلاهذ-هن :رمهّللاانذاعأ با اوصل الوبق كرت ىلا

 نونمؤملاغال-وزعهتلالوقفو همرو هنع عدل لاو راع أتانا مان :اسو1عنم لعتف

 ن ويدامل مهارات لايم تقاوم هلاومأ: اودهاجو اوان را هلوسروهتناناونماَنيذلا

 امنان النمو وع سالفة فصلا هذه نمضي . نم اودفصا |هدهل نمضتملاوهّن ولات اكلت 1

 املا ءرعانا لجو زءهلوقامأو هتئانالا وقالو هملاخام قرئ تيب ى ةبرعلامالكف
 امون ناك هنا ناسنال اهلج واهتم ّن كب و المكن أنيبان لاما وض :رالا اوّتاو اووسلا ىلع

 هقئااضرتما ىلا نار دل انوهةنامآلاالاك امج نبدبعسو سابعابان ا

 كراش ةعاطلا اوت قرع هعمل ةعاطلا مدآ ىلع تضرر عنبالاقو هدامع ىلعىلاعت
 2 2 -------ا



 (نمأ) نونلا فرح « تففاالا لصف 55

 ابار هظبامفنانالااهدقتعي ا هلام ىهةنامالا نأ هيف ىدذع ىذا اولا ةمصعملا 0

 اًدحأ اهياعرهظيرلوا لعمال !-وزع ءاقاال ارداظلا فضال عجب - نم يدور ناسدالا نم

 كتل رم ارققمالا حاد تتر هن ملتم قيدستلاو دم-وتلا ن 70 5 01-0 ١

 تلاع وون هيلع ِء ,ةواايفناخْنم "1 واهد 2 وةنامألا لة قفر اننا قداس قدموه

 ىلا اردو قدسنا اشار ةاكلاوه نانالا اهلجوهلوق فدا سنالاو

 سول لعق بوي و تاكرمتملاونيكرسشملاو تاتفانملاو نينقفانمل اها بد عدل هلوق كلذ
 3 | وعفا سلا# سايعنباثددح فو اه-راروةغهللاناكرتانموملاو

 9 نمانجرخأف ل جوز عهلوقو هلقنامأ النا نامل خآثد د> ىفو هتنامأال ٠ نان يدالوةنمأ

 ع نمؤملاةفصحاج لا لاكن 0 وياقلان 7 ومما باعت لاق 0 نماهف

 الو هلق قدس سلع لاه ننمؤملا مود و هتنانمّويىلاعت هلوقو هباقءاشاخهراوث اجار

 نمؤماضرلان ءْوممدحت ىتحانمّومهدتالممذعب لوقامأذةفاضاللم اللالخدأ ريما

 | هلا لم يلانأسن تيدحف و همضعدنع 2 ر دنعاًممْوم ىأبضغلا

 ْ ها 57 رجاهملاومدي ودناسلا نمنوإ للا لسن ءمسلاو سان اهتم نم 0

 ”0 تالا .عنبا نعشيدلا فو هقئاوب» راك كالا 0 0 و

 011 هلاك نمولان ةلاكتا ائيسلاركت نملامفرحاملا نملاق ورل_بوه لع هلتا ىلصدلا

 0 لا لما نعلق موسفتأومهلاومأ ىلع سانلا ْ
 لوةةل.لخلل اولاكو لاكن املا لاف ناهيالاامليلخلاولاق ورضنلالاكه سفن دهاجْنملاق |

 ئثلابتْنمآوءلوسرو هتلقدصمن موم لسحر ىرابتالا نبا ةيكرتاذهو هلوقأاللاعَن مْومانأ

 رعاشلا لاهو هيّتقدصاذا

 ادهم لبقنان دالانوأمب 5 انو دقوانمآ ليكن مو

 ةصقىفل--وزع هلوق ةوةدابعلاهق صا ملا ولاق ءانقدصى ا ا هوةأانعم

 ثددحلافو ايتدلا ف ىرئال نأ, نينمّؤملا لونا دارأ نينمؤملا لوانأ ومالا هيلع ىموم

 د هاجد فنا ارذاكلاامأوّتا ارغلاو لنلاف نانمّوملاامأ نارفاكنارأ مو نانمؤمنارج

 لسا ونوم ترد ناشف ضرالا ىلع ناضرفي امس منالديدشنلا ىلع نمؤمامولعج

 نب رح الا



222222222259590 

 مقتلاوريشلا قنا ذهنتفأكو ل الونابتكيالام منال ير ةأك د نس رح الا 4

 و 1

 ل نمؤموهو كازلا فريال يدحلا ى تف ركل لو ند هوني ولك ا

 بريال قرد هنمّوملا نبال ىأ رين م ماابلا د لصالا ورا لا ا

 مال_لاهيلعءاوة كس عد 1 ووهل دقو يدم لاء ملتال لا «فالا هذه ناف ا

 ناالا لماكوهر كيال ءانعمل قودديو هناسا نمسانلال-نمب_ملاوهلةنامأ الن نامعاال ْ

 ىهانلا اجار 36 وهاوهالا فريال وهلا ٌبحاصفَناجالا طفي ىوهلانأءانعملبقو ْ

 هل ىذي سابعا لاتونات مدا دنالاط كا: ناال نكن ةد تحفل اكان عدل ا

 || كايالاهنجرعزج را اذا ثيدسحلا نموها با ةرئاجالااممعأ

 ْ لكلا يقوزاخنا ىلعلومتاذ- د لكو لاق كايالا هيلا علة ذاف للك سأرَّقوفتاكف ْ

 ( انام كحامتاةفموسامئافاوقتغأ هي رامللا ثيدحف ودلاطناو نابل هي 3

 | يسال كار اا تير اتافازأ ب اهلل د راع كالا اهتراشا ودق نيه لاو ِْ

 : ىربتلاونيتداومّشلاب رارثالا نودناميالاومالسالا توب قكيالردقلا ردت !

 نيإ- 2007 مال_..الاةرامأ نم ىرهنال كلذ,مالسلا ه.لءمكحامنا ونايدالار“اس

 100 رص ل مالسالا هيلع ضرغاذ اًرفاكلا نان كاذاَلَع 51 رشاش اوت ْ

 || نايالاورنك ا ىفهلاح لهم نمانءاجاذاذ هللا مول مالا قصي تحرم هوق لع ا

 ٍْ لبو أهلوقلوبق ناكرادو ةراسثو ةننك نممال ال ام يلعاك اذاقو انف مااا

 1 ناك ص اعلان ورع نما وانا من رماعةبفشتبدح فاشل لعلنا ا

 | ماعلان ءاذهو هناميا اصلع ناك او رفوف ل افرع اونمآةعاجبىلاةراشااذه

 ْ ناكامئاوريستلاهملعن اد الا نم ىلغأ لا نمامثيداا ىفو صاخلماهيداربىذلا

 ٍ ىلا ارأوتازكلاوتانا الا نمرهانامت" ”اعتدتعاوتتاىلاذقاامزأ يشو ورا أىذلا |[

 ا ثيد ل اقونآر اال“ ار مناك هزم هللا يكن مائى ١ رسيلهنافا ص دىذلاو رشا اراعا ا

 همدو سمو -

 ٍ اخ نأمل جاله بف ها ا ةنعيش ومالا نبا لا م سلف ةنامالا, تفاح نم

 1 هللا اعسأنب واهني وستلا لأن نماهنعاومفهرومأن ا الاوهتاق صودا

 ّْ ىفاشل اوةفشح قاد_ةعاّدسه تناك ةنبادماط الانام أ , اياونلعنأا 6

 ا كلامو مهتم ل وكل هى كّتنامأو 0 دهَللا عدوتسأ |تد دا قو اًءاهدعال



 طيضانلامنم ايزو هلوق
 هيلعو ميملاريسكي ل صالا ىف

 ثتدح سوم اقلاحراش ىرج

 ىفطيضو بحاصكو هلاك
 هراء ك2لاو سوماقلا.نتم

 يحكم هأ ملاعش

 (نءأ) نوذلا فرح ذه تفلالا لصف 11

 11 و ةه»-ه-

 ةنيمأن كسا وهن 2 وهنالك وقل انيمالاو 01 و وثل-تمأ هظفصتسا وعدن ىذلا

 لاك ما عزا و راشعلاتنم أ جل ىعو ٌةفيعضتن نوكت تأتتمادق 1

 نءًادقاملاملا نمآ وب توا وب 1 .ةوعقم عض دو ا |وءفاذ_هو

 َنمالَل فعول“ اكناك لام أن مشب رمذلا اوه لقول :الالاملاب سعر صن نأ كاسات

 ةردد وال اق لدين

 ىدنوحامر رايها فرو « انناسحأانلامنم . ابق و
 - و

 نمآوبرحا فان ااراعشا ءلعمنةانئامأ,و عدنا لام لاخي قو ىاانلامنم" ايقلو هلوق

 لاق هلال وهلال نما دقىذلا هقدتولحلا

 طا نم ٌرككدق رك علو بخ نمسا

 000 دامها نع آملا وبيذهتلا هماّسإكا مبا مانبنو ةدقكدب ربو

 قلخنا َيَمآىذلا هتلا ةصى نمْوملالقو وهلا هلال هّأدقادهتملوقيودحا وهل مكهلاو هلوقب

 انأ تعمم :رذتلا لاه ىارعالا نبا لاك لاق هناذسع :ءاملو نم [|ىذلا نوما لق وهلم نم

 مول ونيل ملا هدابعق دمي ىلاعت هت نأ أىلا بهذي ّوسصملاب درعلا دع نموا ل وق ب علا

 مهاد نوذك :وريدنالو لوس هر نمانءاجامن رول ويف دهس غسل ِء مالا لكساذا ةماسقلا

 هللا لصد نلا موقدصي وهّقلامهقدص.ةَنيضاملان ا م

 هلوقو 5 ةركلشب ودممشبةمأل اك نمانّثجاذا فيكم ةىلاعتهلوقوهو م

 اهنا تع ووهَدَع ءوامهدابعةدصي ىذلان م ولا لق ونينم ولا قدصيعأ 1نينم قلل م ل و

 نماندعوامو هلطن مقلط كودو نمهةابع هيلا علم طوق, سال ل بوزعت

 | ا الان هلك رشال كو ٌقدصم هناقدي ركن لرانلاو هنن 0 ثعبلا

 ةمايقلا مس 0 و ديلا كامالاو ويد وامس قا وهني مولا لاعتهتلا

 0 < نمهدأمخع ع نمو ىلا عت هللا مولا كلا فوحللادضنامآلا نموهفهاذع

 قص نو اوهبلعت لافو حر را ةقطم الاوت وةزمهلان ملد.ءاهلا ى ء.رافلا لاك

 قل :دامىا هيا دك تن مآام رقَتلاٌنامالاوهبلعئاقلائثلا ىلعُمهاشلا نهم اوهدامعأ

 8 ناسا ديلا قاع لاق يار اتا يبو مان اوي امدانعم لق ١

 لاقنٌهلك ّنيمأ و نامأو همنسأ ون نأ هل غش ىأديد شى مام عم ع ا رأس ونامت ا

 1 ل تس جرت ع ص سس هه مطل د مع يحطم ل فسم تح ع اممم نسل تعامل نح  مصوو

0 



 ادب  (نمأ) نونئلافرح « فالالا لصف

 كادت ادولاق ىلب سا مهلا انعم مساو عفن يك ل ىء«راقلا لاق ءاعدلا ثا

2 

 ىلعددءاومهلاوم الع سما ٌرلاةفهعامت ًاونووعرف ىلءاعدا!مالسلا هيلع ىمومنأ

 لاقي ونون كدت ننال ”للجلا :هلهبا قيطفَنيمم "1 هيلع نورهان :

 لوةىفحاجزلا تا ًاونيمآب اكل مأن م غارغلا دبل اق اذا 7 ءأتمامالاو 0 0

 كلامو فاالا 0 ا هم غار ةاادع ئراقلا

 نة دعا ندشنأو 56 ّدملاو

 ه7 تور ه 19ه) س مد

 ادعباتنم ..امهتااداز زفنيمأ 376 دالاس لءطفى مدعاس

 1 2.٠

 رعاشل ى َر نادذنأ و نيمأ دعب ننس امهقادا اًردار اءاطاوءافلا مضل لعطف باعث ى ور

 م ”وم < م - ءءء 3 ايل

 رطاوملا تانجدملا بوصف جس ىحلاو ةراصنيبايحهّللا قس

 6 مو< 5 مم ل

 رداقملا ماج مهاتوو سم د ملا

 نيل اص

 نيما لم نمَدْعل ف ع . رف أن برغلاكو :

2 2222222 2 770202 

 6-9 9 م27 همموو- ا سس

 انسمكل اقام هللا محبو ُ ادبأ ريح ىبلسنالبرا

 0 مل ل ا اههاذعمو لاق

 ةلزتعام_ملال فقولا بار ءالا٠ نالت تسول راس ضر عرش سلا ةياك_سالا ١

 ملا اتالم. يف تحت نونا نأألا ل_عف نمنيةتثمريغاناك اذاتاوصألا ا

 لثمن ىلع موه ازيد تدر يارخت6 ءاناع كل ةئلثونا ْ

 ةحقف عامنا لد :وهنيمآ مهاوقى حن بدجأ لاق ىن>نبالاف نينكا اسلا عام جال فك 0 5 :

 و 2 - 5 1

 ميلا نأ هيدي رباهغناف نيصاع لزنع نيم نأ س ابعلا ل وقامأت لاك فاأاددعت أشنو ةزمهلا |

 ظ لاق هنأ هنا هجر ن_سحلان ءوىدحدقوكلذف. كل تلا ا
 اذ

- 

 دهاحلاقو ريسفتلا اذه عم علا ىنعمداقعا ىف كني ًاول->و زعهللاءام-أ نم نما

 رمضأو قلو ةغللا له أد_:ع القاك عصإ سل هكرعنالا لاف هتا"امنأن مسنين ْ
 نيد نعىرسعزالا ىددو انودنمن د رجا ذ ع 0 لاكاكناك ولو لاك لبيس ْ

 ىنغتافةالسلا و ريصااا 6 ىلا وق بم تنيك أتبع ند راج

 دوما ىلام ونا هنأ ها تح رد اهي تحرخ 006 نا اونظْتشَءف وعر نجت .راادنع ىلع



 بؤوص ملااندجو اناهلوق

 نيروطثمةداز فاغادأا

 وذو نيروطسشملا
 « لقاعنيبونيسدسرلا نيب

 هاأ

 (ننأ) 2 نونلافرح *« فلالالصذ 4

 تل ا ه-

 لاق منا اولاق ىلعىشغ : لا ا ًالفةالسصأ اوريصلا 0

 ىناةلطناف لاق نيه 8 1 لاا 54 نامل جيا ناكدم ىلان اهنا د

 نعاذهناثماعجرا لاق نيم“ الا“ ر رملا ىلا 5 ”اثالاك هبتاديرت ران ]ل 2007 رخآ كما يقف

 5 ارش شاعق لاند ءاشام هيبه جيو ماها نوطبف مهوتداعسا !مواهتلابتك

 نيرا | 010 عقلا لس يئااذأتر ره ىأث يد-حىفو نيمآلوقنيمألاوَّتام

 مسينعدب عقدي هنال هدابع ىلعهلا عياط هنأدانعم ركيويأ لاق نيسنم ملا هدايع ىلع نيملاعلا

 ارك يسئانراهطإ ودان نم عتجو هنوصو ىذلا باكا تاك ناكفاءالّلاوتاف الا

 ا يانعمركي وبات اردن نأ ةرره نأ نعو 3 رام ىلع قو قووهملع
 موس

 ريثالان بالاك نيم جل 4. لد اهتئاتاهببستكرلك

 هيلع ق بيان رفمامالا تكس نمو الا ةتك- قس ءتاغلا ًارقب ناك لالي نوكب تأ هسشي

 يرمي متل ىالالب كنانه ارق نم غرف دق )وهل ع هللا ىلصهننا لوسروئثا مه

 ناي عجول م ل->رلا نأ «(نأ) نيمأتلا ىفهتققاومتكرب لاس ى>ةروسلا ةيقبةءارق ةهمق

 و

 ةمرلاوذ لاك اس

 21 و 71 6 ةرامد 27 5 00 2

 فبصوإ اهداوعىلا ضرملانأ »* امنكسلا ىرع و فاشل اوكش

 اردد هاب طاع ءانّيح نب ةريغملالاقو نينآلا 1 مضلاننانألا 7 1 3 5 .ع . ّك 7 : تال ا ِ
 5204 1 . ")2 ةمض سهم

 نانأاراررمتلادنعو * 1

 000 وك فراح لكم وكنف ت0 ل ايل بامان نان اريسسلارك ذو

 لاقو نانأتلا كلذكو لائردضملا عيد اوانهناةفصااو

 لئاسكاو نانا 0 » لماوهلادر اا ْ

 لأ ام بانني ةحوقلم لباق ماعو ماعلا دعو
2 - 7 

 هفنوكيالل' ير نابل عمتك اج ىلا دعم: ىحعمع ىضود ةلعلاةيو صام ةحوقام

 مهو ر, - ٠

 تنايَتأ اوان 0 0 يوناو أوين أد سنا ةعقلم وس

 سو »و مس

 مالكم رثك الا ليقو نين الار 0 8 ل ال جرودحاو ينج نتي أنر 3

 م

 تكيفاتمَدا اذا نينزمهلا نال سا !تاقّبرع اذا لعف موت ثالو يوك لاو ثدل او

 : ما

 ا
 أ

 ا



 1 (ننأ) 2 نونلافرح *« فلالالصف

3 

 رجلا درو لت يف هلاك قائلا مالا ىفامأف اهنبللا ىلع اوعمجاةريخالا

 كلك ا "تاع املاو در لجرلللابقءاك قا ةأر هلالاةدوللوالا ةزمهلاتمهذو

 ءاشالو قا هلامىأتتت الأ ةلاكودنا الوزان 2 ا :البر_علااباصوضعيفو

 هند_هواهت والا أم 0 0 هولا تع ] ًاوبعتلا لكلا اللا و ةقانلا انا و

 - 5 هاه
 هيورلوةدشناو ةفسس دن

 و هدد
 3 ع 0 ا 6 8

 اح تاسآ ىربعنمنأ »* مول

 وهل -.ةوراقنلاو نير أ ىلا قو ةئنهك قوس تلاحلا برضا رز رماطرالاو

 ل ل هاو نوأ وأ نأ :أهاوصودوسأ هن الا ماجلا ل موهل.ةوناشَرَولا

 26 كم ع

 نال اذه ىلعف 'هلعف نه نو :تانوديدقو تول عيملاو و,نائثالا كلذكو وكلذ نمةقلحيقو

 دبع '! ه9 ضرع

 ةفدلا اريصقو ذاصلا لوط ار ا هنابرو هيف كل ذةنئم ىلعهانأ او

ولمفت نأ مناوي وكل ذل عين نشا ديزونأ هنمناس ىألجرلا هش نم
 يعج لذا

20 

 رعاشلال اه كلك نأ الخلا
 . - ودءصع ور مم ص

 تان ديصا هن مة #3 هارب ل وعزا ”لزتمو

0 

 تايشْا باكر كلذك ىلا 55 هدئاكو لو أن ءتْر واحتمي

 نكدلافو دحاو بزوشلاوةقدعلاوةنكملاوةنالاورعونأ ةءاكح لوأ

 سواكني ةبوصعم 3 سو و ةجارد ىلع قس

 #3 سوفنلا تاق 2سم »#
 - هم

 هنأ لدتا للا ةنئاريسف: سوفا لاله نهثاكم هلوقو 1 وغلا كالهن متاكمالا

 لاق توضصاهاىلا ملابس ارا متودا١ةمفاصب تسل ىلا :ركلا ى ,و رجلا و ةنظمةلزنع

 وهدي زون ل افق لْخو . هالعللو ةكوهت ا ةةةنكم نعة عت ىناأس ىعمدالا لاكد_سعولأ

 لامع لستتي د ا ىعيدسعولأ لاق ةردكو ةقلح كلو ذك
 هى ه م 3

 راّرمالدثنأو 0- و43 ىن ىلع كادي لكو

 5-و 5 3

 نترعمرغ 0 35 اوس .زءاولاةفارس 0

 001 - 7 ع -.

 هجمات اأو ملا ريس ف ىفدب زىأو ىمصالا نعدسعو هاو ر ىذااورودنموأ لاق

 (رشسع سداس برعلا ناسا - نول

 ىناذكهذباكحلوأ هلو-ق
 ها هرطئاولصالا ىف



 (ننأ) نونلاق رح. + فاالالصف 2

 هشتتو م وميلصأةنئمَتلا ىف يلا نالو ممو طلغوهفةئملاةَْتلا فرارملا تب هنأ

 لعفي نأ 4 كلدلَعْم نأ ةتشموع ىناصللا نأمةجرتى كل ذري_سف:ق أسوة يلصأب تسا

 : : دشنأو كلذ
 2 را بجاحلا ىفارتو 1 ما 1 انا

 5 ِح ونغالا لاعقلا ن 0

 لتاايخ 0 نالت ف الا ن ءانا الجم ىلا كاد :ةمناكف
2 

 هبصاَداَ ؟هيرءاملانأو قو ارماظو راق جظا اورعألا نسح تب مهلوقابنمةزمهلا

 معو ءامزا هن م رىبلكلا نبا ناكولاعديردناءاكح هلو هبصىأ هلغأ امن لئاوالا مالكفو

 نوكستو الاد وصنمنوكسحب بقنا نا ثنللا هنعىورا مف لملخلا لاق قرمصتّنأنأ

 هسا دق يئاهلبت 5 0 اذاولاك ءامسالا ب صنتىتل ىهو فاالاةز وسكم

 فاالاتّرسك اهءلعدةٌءبةدكؤ ممالاهدع,تءاسوأ ىضمو دق مالكد عبهقن اتسم تناكوأ

 لوقلا نسا ول اوقلادسع, تءاباذاّناف ءار-ةلالاكو فلالاِب صك ذىوسانمفو

 اهئَصُالوقللاو_سفت تناكن اوةرو كم ىهفهنم فرضنامو لوقلااهيلع عم عع ديل ةباكح تناكو

 هناك ف انئدسا ىندملا كلذكواعمج هقوزعلاّنا مهلوق كيزحتالو لبو زءهللالوقلثمكلذو

 دبانالاهترسسك ممن ىسع عساي ع و كلذكو اعيجبهقزعلا ناد املاك

 قاالا تدق كناق هتااود. ,عان أدب سمأامالا ع 0 طاع نا لاق ةباكحلا ىلع لولا

 امالك ككل تاقدق مالكا فول دو 2208 رد امصنفلوقلااهملع عق 7 راسلت ا

 واولاد بوصنم مالكلا دو ,,..ةاهتالن تكفل قاعد و تقد رمش ؛ انآ أ 0

 نماهعفا 78 وعلا ناك ذة .وحفمل اولا دعب نوكدقو لات ام 06 اهيلعلوةل 7 ركل

 2001 :ونلاذم كل وق لونك نوجراخ سائلا نأ ع وبلاد مهاد بع ]وقل اوة:تأ كلذ

 فرحوأ ل_هفىلءتءقواذاو ةدّت ثم ىهفتانن_دلاوءاسسالا ىلع تعقواداثمللالاقو

7 * 0 

 امنالاك لجأ ن مه اذكواذكناك دقن أى غاب لون اه فن فير صتو أ ةفص ف نكمل
 2 - و ©

 ديزناكامنا كلوةتح اهلا ىلءوأام لعد ّمعَت تح لعفلا نم لاح ىلع نست لدا ولو لعف
 مه . 0 . ع . 0-0 ع كك 000

 تدستعااذااهدد_كناذكو ادبكناك هنأ ىغلب كلدكولاق امنع ركب وح ناك هنأ يغلب واس اع

 تافه بلا عم ىهو 501111101 . دعا اذان ل نرد الزفة ومو

 ١ ويحول بوري اج رج دعس ردح تموج تسوس عم عم هجم هيو جلي: وبسم عع جوع عيسي ١ ء ع عم ور ماجا مع جس سمع عع 7
 "رح د عت



 ااا (ننا)  نونلافرح ه« فلالال صف

 امهادا ةذدملانافناتغابرعلاو لاك اههاسش أو كب ناواهفتاو كلنا ةددسْشم

 وفني زاخلالهأ نم امان كالا |! معيداخ يم تاما برسل ىرشألاو لمقثتلا

 ءا الاد او اومصنواوففخ م-م.فونلا مل الك ْن اوئرقو ليلا محو لع نر

 رعذملا عماهةيفتع ىف

 قيدَصتت اول 0 نةارق + ىنتلاساخرلا مون ىفكلاواف
 رخ الالوةلادشنأو

 2 اكد وهو ووك ام ء

 الاعث تيهو قفاريسغا اذا 5 ا راو دصلا ملعدقل

 الاقل نوكن ًكلانهامدق ل رت 1

 دعي ق امش قاباكل !ىفاوفاتخاني ذلاَّذا اول_-وزع هلوقفئناكلالاف دبع وألاك

 عقب ل-بقتاكفّنا نمل اجامّلك كلذكو ىّاداوق ىفاهتلبتسا ىتلا ماللا ناكملَّناترسسك

 لك عَ 0 هنا ادا يذق نافءرسك ماللا ناف مال قتسا امال ٌبوسنمهناف هيلع

 نواك 5 مهنا نيلي اا كفا .راامو ل وزع هلوقك اهل مق سنلوأ ماللا اهتلم هسا لاح

 ماقلت هقاوكل وقك نعال وجتناك اذا كذكو الار تلا در ماعطلا

 نو 0 نو وخلاولاف برعلا نمهتعمساذ كهل انغام قواد ري اللات أنما ذا

 3 يو رمصنلا ٌلهأك :ردنلاهنعىو رامفى وغلا لاط هوب لاق و ا اللا وليت لنا 9و

 اودنشنأ وامل وةديدشل انفتح درعل كولون هب قد و

 داسيا, راش ظدتل» ؛
 0-5 يكل عملا أنفق رسلان ار لاك ر ل )فة ناك دازأ

 1 نافامتعإ نادر بكرات كلوال_ةر_هاظلا فامأف بار عاهسق نيستبال
 »نس مالم شو 0 -

 مالي تءةرولو لاق 0 وسلا ولاق هنأ كمي ويلبالك 0 0 مينو ام

 ريخ ًانارحاس .ناذهن الجوز عوقو دنك اف فرت نل قبل نا .عاقلذب دا لوععك لد

 ماللانأوءاد الا وقرمناد_هو مكىعانهناَنأىلا هبقفهد دى دعس انأ نأ ىعونأ

 قدما ىلأ نعوحو نارحاسا ههنا ذه ملءردةتنأو ةرورضر-غىلع رشاد نارحاسأ ىف

 انينقف كاذدا ف لعوب نيبدقو در سنبالاق لعأهلاوه.ةىد_:ءىذلاو ةهاذ_هلاقفنأ

 قصب اةفاقفازعام [ناذ هنا توزع هللا لوفامأو تيذ_ملا فوانههنحاضنان ءْن 4
- 2 - 



 (ننأ) 2 نونلافرح « فلالالصق 1

 توفوكلاو نوتد للا ارقلاك همالك تكف نونوكلاهسفلافامىدقّدسا ىوحتلا
0--20 ٍ- 52 2 2 . 

 لدلختا نءقوزونا فمعصب نا دهن ا ارقد مداعنعىور و نارحا نا دهن اامداعالا

 28ه 2 ى

 لاق نيذه بصتوناديدش:بنا رحاساَنيَذ- هنا ورعونأ أر ًارقو لاق نارحاس !ناذهنا

 هتئاجاطللا نأ نعىور ةدسعاأ نأ عف ةرااوديدشتلاءنا رخال ناذهّنا دلو قحساوبأ

 ناديزلا تد ًارذواوقيدحاو ظفا ىلع ضكلاو بصنل ادعنرلا قيال لا نواعجةناخلفأ

 نوب وكاالاعو لاك يكل 2 اءارقلاو تاكلون كلا نش ب عورو

 مدنا ماعم ىف نأم مذعب لاهو لاق نا رحاسأن اذ ههنا ى عملا ا

 تامكرلا سقنبالاودشنأو

 ه 857 1 ءهموم ومد

 ه«:يمولآو قنمعطب »* ىلذاوعىلع رك

 مس »و5 ه -<ه - < هلل 2 د

 هنا تاقفتريك دقو ل « العدق سس ناقيو

 لغدق هنالوضلابهنم قت يرعلا مالك ها اذهود ىعوأ لاق نلت: (كناكدقدتا ىأ

 بصنلاو عفرلا ىفاهلاح ىلعاهوك رب روةينثتلا قتونلا اهفاوداز مما اذهقءارغلا لاقو هانعم

 0 . الاف نويوخلا لاقام عج اذهفلاق رااوبصتلاو عف رلاىف ىذا اولاقذنيذلا ىفاوللفاكرحلاو

 ملىنعملاا 7 اهعقوم تءقوماللا نأ 3 ملء ومَتعَت 0 3 قحساونأ لاق

 ةءارقامأ ف بعك نبث ررطز هناك عين فازه لي ىذلاولاكنا رخام ها نادك

 نا رحاكنانعُن ليل او ا ولاقت تملا يئال منال الف ورع ىأ

 ل اوقتأم ىلع هاو كلذكل هّنادارملاوُهِإ ىلع مد هنام ارصتخم مالكلا ل_هت ب رعلا هريغل اكو

 ءاهلا هذهو لاه كاذلةغللا ىف عوضومهنٌسدلهل» وأرد ريانا رمت علا شفخالالوقامأولاك

 اهم َبقددىتقاننالاققوب لاَ قل هنأكيرش تلو توكيلات اخدأ

 المتمدن منا ةلاَضق اقف نيد دما ب موبااهذصخ ١ ودلع هعقرأ لاقف ىلا

 ثويدجىفو اهيكارعم ماو هيلي /لاقغالبلا نباتا لالءسوسس

 اهلاو مت عنا ل.ةدلوقنام ىلع هناوأ كلذك هناوىهناو ل وزعكُير لوقي ورم اعزب طبقا

 انتادإ عاف كلذوحتو تدمبو ىغنداناو ردةبانفلَحين ل اال وزع هلوفامأة فقول
 5 0 ا ا ا 2

 ىشو فرطاهممالام_ممةيئاثلانوكتنأ تشو اةيفضنا نمنيتودلا ىدحا تفذح نكلو

 فعضا



 ا (ننأ) نونلافزح « فاالا لصق

 ظ قدس مل ركن والوقف تف ةره ىف اهولدبأأمماللا عم١اهاه رمل دن منرعلا نمو فءضأ

 ل ءلا سل ويسسلاف

 عَ لع قري نمل 4 ىجل انيق ىلعق ربانسانالا

 ا اهلصأنو وهلا لااا يفبيذهتلا اضي ا لدبلا ىلع كاذو كْهاوو كده ى ارعالا نبا حو

 هلوّقك ها سال رافد و ذا ٌتايئاامنا 000 : مناتعتمام

 يلة مو نييوأ انأالا مهباسحأ يعاد عملا دع ىلسوأأنأموياسحأن ءمفاباغناو د

 ا م لاف كلذإو اها رمه لد الو ءا_.سالا مقوم عنا أالا دب كيك أتلاىفناك نأو

 ا مع ديم هءا ارقامأف ةحيوتنملا عمماللا ل_تدتالو مالك نأولعفلاكن انك نأ سلو

 هلوقفامتدانز ة هلي نما ناف حفل ماعلا نول كأي املا

 ا رامخالا ناعفرب و ءامسالا نادم ,نافرحّتأوثإ ىر دولا »* رملايقاياثدلا فكه 3
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 اند اذان نفت دق ردم انا وأ ناهدمناهوةحو تمار مادك و ام أف
- 

 | فنذتدقو 0 ”كل وس قب لع داي دقو ل ست ]تنس ناواتل ت31

 هم رم ري 2 م 1 200 4

 رخالافو هيديروت اكىوربو 23 بلخا كنا 3 ١ لاق اشلمءتالفاضدأ

 ص 5-2 2. 0

 نا هاندتن اك 0 رصلا قرش ْحَوو

- 00 2. 

 ةفرطلاق تمفرتةثناو تبصن تنشق ذحاذانكو لاما ىلع دئىورو

 دلت: لعتاذلاَدمأنأو 5 كولا رشح ىرج ازا اذهأالأ

 ْ هد مل مقفل كامب هقالاندوح عتراو ناحل لا

 ]| هءبصنت ”يركلاو هلياف رح ىش وهميشتلا فاك العر خد[ نأاهلصأن "اكنو ودلال اق

 ان هاتف انرعم أكن "ككلوةك د_هلا نع كاك توكتدةىاسكلالاتو هريسخ خف رتو مسالا

 مل رهشلا تلقدتىكن "اك كل 2 مل اىععى ا اك ولاق انعم ت تل ءانعم

 أ ناك كل وقكن اظلا اوراسعلا ىنعجناك» ل قو.ديجأة بصك لذوي كلا كقدقَىت

 تملا اذهدشأت ليان عاما هو ناو حراك ؛رءاخبانتر قزم

0 
 'تلارضان 5 ةسسظ ناك * ملقم حوبانبفاو وو

 هه مهد. وىءود ع«

 : عفر نمو ةساظكد ارأ ضخ نمو لمع اوف قلة سط ناكدارأ ب صتن سلف ناكو ةسدظا اكو

 دشن هنا ىلارعالا نأ عرارالا ةياخرارامشا عمل اوقف كما" اكدازأ



 (نأ) 2 نونلافرح + فاالالضف ا

 - م س»و ة “هج مرو جو“ كف

 0 8 اتق ىلع نيطتياماك

 ينتكلو كلوت“ ا 5 ل مل-ءأدتلاو ًاماك لاقفاغن "دير لاق

 هاا ”ىتلانوااونذخ - فرع ضتلا نواف يدق م / و'فورخلاهذوامهلاهعت_سا كيال

 ىلاقةلوتك نيرعتلل اراصامنا ىنع َتازناو نوتلا نسل رقماللا الأ و ىلعأ كلذكو

 ا ولطاش روك 3 مكانا بجبال اهدا

 00 اير عملاو موق: نأدبرأل وقت هبت ردص منهم لي قتسملا لعلا عم

 كأي لوقتلالمنالا عقود قرد صم عجم عم تناك ام لع ل لعت اخد

 نأ غلب ل وقت لهعت الف ةدحشملا مق دوك نأو ىقمىذلا كحق ةىنبعأ ىنعملا و

 لمعتالف هلوقىربن بالاك اهون 0 مكنت وذو ل10 لانو جراعدب

 نبا هسا كلم مع شن ا لماع ىَهذ ةريدقتلا ىفامأو اظذالا قد رب

 ىلعن وكينأالا نأ كح .وام فرعأالوب هوةعيهاكح اما هسلا نام اذك لعفأالو هديس

 نام ىناسللا ىحو اًمهتءامسلا ف نأدجؤاموأاَمدقءامسلا فت تئاملاهناك لعفلا هَ
 ءامسلا ف نأام هل<ةاالاولاتو رخآ عضومىفلاقورسفي لو ةناكمءارحّنأامو هتاكم للا كلذ

 اولا ةرطقتار هلا فناك امىأةرطم تالا فا مو صرعام ىثمِوعماهسلا نعام م
-5 

 وطال ىلع هرسفامنا وّنأك امىنانعللا لافءاعس ءامسلا فنا مدهفأالو بَصْن

 فاكلال لوخدهجواملا هلأ 0 ا اكل اهلع تلد نأ هاما هيدشت

 دير اوهامناو رس ديد انلوك رم نا بأو لانابدترتواهعْضو ل صأ فب 7 انوه

 0 را تا 0 ا ا ىهو ا 520 !افورم_عك

 افومدقو هل+لا طسو و نمفاكلاااولازأت يللا ودمع هملعىذلاهمشنلاب ماقغالااوُدارأ ارأمهناو

 3 وكلا نال اعفبج واهل ن منا ىلعاهولتدئانإف هببشتلامهغياتع طارقال اهلوأىلا

 هلاحبةطسوتم ىهوا ينك هيشنلا وول علوا فرس هن

 3 نالطتمدةالت الا قاكلانأال اورعاد رز تاكمسهلو#للذوةمددةةمىب و اه

 فوذععه_ةقلعتت :ن أن كمي ىذا م عضوملا تق .ةرافامنال لعغلا نعمىف يبالو لفة - 3

 تاك املا هس لا ءتالازو لبا لوى اتمدقتو

 دقتناك ناو اهيفدو-ومهسدشقلا سعت نالت ارا ه تسأو لامفالا ىناععقلعتلا ن 4 اهل

5 
 تمدعت



 ا (ننأ) نونلافرح « فاالالصف
 00 ب ب ب سس

أ ىفرطتلا قردقف: هد ردع تناك اذاوامناكت نع تلي زأو تمدسقت
 ىفلقاهلعتاحدىبلا ن

ن وكت نأىدنءاهيلعني مالا ىوقأف دس نبا لات شور ًامارورج
 كاوق فن 

لف لعفب ةقاعتمتسسلن الاناك ىف قاكلا ٌّناتاقناو فاكر ااًرورحت 9 01
 كلذ س

يل اعل هلوقىف 00 اانآىرتالأ اهيفر وردا ند 0
عم مو لعفب ةقلعتم تسيل نملك سل

 

 ووحور -

عبا عوضهتياك اهد هيدر . ا ةراجاهن 1: هاضدأ 000 1 وة
 لماوعلاد

ق كنأ 1 نم تدك مهلوقكلذو اهريغو ةراملا
 تقفاكف شآ كا ؟ىعلطو قاطتم كن أن 1 3 اوءا

تدهفدا ذكءام.الا عقوماهلبق لم اوعل اداه
 الماع اهامقنال معاق كن" اك قاض :!

 زحارلالوقامأو اهّريدق

 كي مى مو ءااق 357 نك !يدتابف
 2 نك ناكل هلوق

 لبق نيس لصالا ىف اذكه
 هلوقو ماللا#فراادك اهنأف

 ها ةءاورااررحو فاكلا

 عادا عت دلالات 7-3 اعتلال ةعيردْناك
 ه«ووصكد

 قكلةزاوا ينل فوه ىلا كاملا فرانك عينا تعمر
 ىقعمن داهقأ 1ك

 رعاشلال اه هده عر ونأ فدو مينا

 وهو

 اد العال أومالسلا هاا معو *ام-أىلءنآر ا

 نر 3 لقتل نونلادارأ اقف مىلاعتهللا هجر ىلعانأ تلأس ىقجْنالأف

ش ضوعالب لع-فغلا هل قتل | نمةفن2لانأَلوأ اوىلعو لاك
 لاح لك ىلع اذ_هو لاكةرو ر

 نسل نيد ىلعتأرق ةولاك نا اال مسأوهف ةعّنَسلا صعب هفناك ناو

 ناب ادا تحدت 0 نآرقت نري: فى نبدجحأ ن ع

 وف لامةتسالاوأ ىدفلل ماا 1 ماد سان اتاكد حلا

 لل امو ماسقلاخ ف وهو م موش نأ 0 لوةالو موقت نأ نك ماق نأ قر

 و و : يل : 0 7 راو 35

الا ىهتار سدد رلا
 نس هملع تأ اىدلا ك.ءاسقى || نس موقنام كلوقو ادب 

 ”مل هه ة-

صعقومامهنمةدحاو لكع وقوو ىرخالانامسنم 5 هك -او ةيدشتدعسف
 برعلا نمو !ةيحا

 3 و و
 لعاو . هعئوكتدق هةر ل13 ةهري-ءلح أعضوم نأ تركلو ةف#لا و بصب نم :

 امو ىلا عتةأوق جوه بلعو كلءاىأاةيوسان اىتسشت كنأ قولا ِتْنا هي وبس و

 ىسراققلا لاق مهلاردع كلذ ناكل ع5 22 وتتم تناك ولذانو:مودالتءاحا ذا كرسي 4



 (نناز نوذلا قرح »* فاالا ل هذ 17/7

 تنال موالي القدا ننال لوتحسموهل فار ةلاناوأركا.أ نع تلاسف ||| مهغيالف ارقيانالفنا هلوق
 هناكي ردءامو تنل وقتف
 لالا ىف اذكه مهغفبال
 توشد اند هلع ل وعملا

 ها ررحونتماكسا!ىفال
 هةوييصد

 97 4 ؟اطخلاقو ىربن ١لاق نونمّؤيال تهب اذا اهلعاّىأار قومه .ال هنآك ير دبافو

 ديردلوه ل لاهو راقعذ

 ال - #ه- مود

 اداكال.ذجو نيرتامىرأ « ىالالز ازهتام داوج يرأ

 را سو أن ن عمر عش ىفهتدجو دقو لاك عيمتا اوهولاقك ماطديز وأ دل أ ىرهوملالافو

 ديزننىدعلاقو

 دعا ىتضفو أ موملا ف ةعاسملا * ىدنمت كير دباملداعأ

 رب رح تاء ىورب و ىدنم لعل ىأ

 مايدارثأوأ تاصرعلا ىَرت + اناا نوجناعمْنآ له

 00 الرا 11 تزباتو ءاطسالوك فدع كي فنتك ذادتك لطذلك بولاق

 قلطنمكْنَعت علو قتفانبءّمحوتفمْنأةزمهنم لدسوهديسنب| لاهو ابيرقنوكتتةعاسلا
 اولعفو اناولعقوان روم انولّستدقراصنالا نادال لوسرانورح اهملا لاق ثيدحاىفهلوقو

 ناءانءموربمللا عوطقمءاجاذكهريثالا نبا لاك كلذ ناف لاق مناولاع مهلَّدلذنوفرعتل اقف
 5 4 ٠ . خا 17 و 00

 م نافاهبْ ذاكملف ةمعئهيلا ترا نموت الاهثيدح هنمومهأم 0

 ل 1 -

 هقادبعناهيدفصو مالك قامس فرع نءاللاف هنأت د دل اهنمو كلذ نافان حماتها دع

 اهانعمتلك ّنأو 0 مدا نمهلاثم ا واذ هولاققادسبعُنا

 لاق هند زل عيدبزلا نان عر داددللا انارحنبلا ع وفك

 هتونل ية دينه مولالا بالا ل !هأنم ءناوةوقب ر 0 د امهشومنآو لا: نمعضومف عمنا

 نا ىدتولاف نيلعانك امىأَنلعافإك ثان“ ل امو باكلا لعأت تلا

 موقلا نمل .ثربغن ماكنا قعملا لوول مسوين لان وقبل عضومد 3
 مل »م

 اورق هوة برصد نعجن «ىهتو كوت ءااوداكن او كنون لاوداكناوهلئمو

 نا لوسرلاو هنئاىلا ءوُدرذ ىلاعتهلوة كل ذكونينسؤ منك ذا نايمين نم مقيام

 ةهدوكول

 اذا وسوم ز دوكتدندرألا فبقي فال تفي نأو لاق منكذا انعم هقانون :هوثمنك

 ةانلو مكن اوشاوك * ءانآ اوُدخضنأل لو زعهأوقكل ةنماذا عذومنوكت ف الا ضم ناو



 اال (ننأ)  تنونلافرح »٠ فلالالصف
1 

 ةددو

 هفمو بجاولا ىلعذا عضو «ىفاهاعجا هتف 1 اناعضيملا حايل هاويصسانا

 م5295 هدس

 ىنفاهمصتن مانام اهلعح امطف> نم مىنالاهسفت تف قناةئمْوُمدَ م اوىلاعت هلوق

 برعلاسايعلاو آوت فلات ىو لات " ذفيلاعتءلوقف كارعالا نبا دا
- <0 

 اولاَقف ملأ فاطم نولوقو مهتعمس ا ل لاغزلافديز ماقد نعجز اخ لوقت

 د زاك برعلا اوءازلا م - ةيفللاناءارهللاكوديز ماك 6 برثالو دي زماكدسقدير 4

 املي ءامناعم رام-_عافلكو فاآلاالاءاز ما 2 كلانيلعتلاهبمْزحك واهلك 00 تالا

 10 ولات ةالاخأت نار ادلا تا دنا هنن أمال ل لالا انام رعت لكسو

 0 رك ولاطتأ اهل لاك نادل لسيقنيطرشبءاجدق تالا هر !.ةاع .بامملءقاذا

 كار ىلا ٌرَجاإْداَو ةلاطتنأْلامتاف هلل قرم نأن ديال رمسلا تالل احمل _سمودهلاكَو

 لح رل لاكن اهنعانلت يأ“ هف ىفاشلا لاق وىرهزال'لاق ”.داارجلا اذا ىلطت ممصط رشاذه

 لوةوهو كات ابو وأ هواي نانا هنأ]-هي ىتح تدك هلأ ناقلاط تنأهن مال

 قىداطلا ب دةنك كل -ةقلاط تنفك ةلط لام يم وكل ةاط ألاذا لاقولو نييثوكلا

 ريهزلا ةارانا لمرر ىننلا فام ينعم درس نبا لا َتَدلِط

 يشرك نار مين« جنو قاب نام
 هيوييسمدشتأ درعا لدي طولعملا لوقك ةمفر طا امد عب نادا ارتدقو ىربنبالاق

 ا 5 هيأرت امو ىفااحجرو

 تا ةيقانلا اطفالي ردسمانههامت تارك ىلعُناَت ةداقأء سال و

 0 رالآ قنلااهاعس او جلا امان اك امن ىلا ردصملا مريام م اظنللاهَسسَعو ناردكُو 0

 مس و هبوبس لاف اميْذاَذ ةاملاكاز ل ا أك امنأىلاام_هادحا بدك

 0 هنود انا رن 1نولوةب اوناك ذاىرح اذهو اًضوءاما هومز الامإ اذكاذك لَكقا

 نوكيوذاشوهااو د_ٌءمسلناكنا ول ءش.[ناكْنا ىفماللاو ناعف ال ىفتانونلا ندم

 نبا لاك ا مل وعيا الالام ار علا اين اا اعف َكاعن ناش طرشلا

 الواموا اهل صأو 0 هو مري غفتءاجدقو اريثك تار احلا قدتلك هذهريثالا

 اولا ودنيا ألي ردلتلام دقوا هل كحال ةظفالا ىفةائازامو يما ف ثول اتغداف
 ةروسكملاتاامأو اذهنكلفاذ» ٌلعفَت )نااهانءموأط ىهوءاءاهنل ا ريصتفاهتلآم نوعبشد 5. ع . ه2 عه مايزو' وس 1 و و 1 و



 (ننأ) نونلا فرح + فلالا لصف 4/١

 ىتئجناو كن ىنآننا كلوقك لالا عوقو لح أ نم ىناشلا ع. و . انا تروم

0 

 امهتب عمججامب رورورغفالا نورذاكلاا نا ىلاعتهلوقك ىف نال ىفام نهعدوكنو 0 0

 علا ٌبْعألالاتاكدبك أاتلل

 اراك ةرق نمر ١ ١ » ازامتااكلماني ياام

 ناهتلاو 00 و: 1 دقو لاق ر 1 ذاك انف: تسلوةدن 0

 لاقاوّتم انأم#مم "الملا ٌقلطناو ىل اعت الدق ايم نوكل دقن أَو لاق ا ع

 نأمهلاموىلاعت 2 ٌةدئازنوكتدقورشلاءاجْنأالفىلاعت هلوقك امل 03000

 دقواَتلا لص ٌنوكناها ىرهوملالوقىربنالاك هنا مهب عال مهلامو دب ريهتنا مهيذعنال

 لعل بنل ةبالا ىف ةدئاز تناكولودئازلا لسا نالرركممزلك اذه لاغ هدئارتوكَم

 5 يف دلل ايي نروك :دقودب :ز موقيناامكلوقكا 0-1 انو ة:دقولاك

 طفاحاهبلعام نينا نا ىلاعتل اوةكديدشتلان «فذحاماض وعام مك

 ىلانباق رف تاخ دانه مالا ع ربنا لاق ىنللام ىنععىتلا نان سدتلي دل اوخالديزنا و

 1 »و 2 يإ 9 51 همام

 هذه لخدتدقوهل ىنعمالاهريىفماللا تاخد هلوشفربخالو مساهل نوكمال هذه ناو باجالا و
 وك م . - 9

 نع قنا ىكحو ديزل ماه نا كلوققلعافلا عموادب زلت رضن اوت ىف ١ اك

 ه9 5 دومدعو

 حو ع 106 نزار سفن تويتر كلف يلع ندلوقت انمط نأ برطق

 لاعتالابصنتنأو 00 ءاشاذا ءانعم اش ناهطعت الو "شاذ اثنا هع بلع

 عناد 0 52

 لعةلاباهذ 1ك و فر قزننع 3-0

 رعاشلا لوقامأفءاملا نما وةقدانلا فاو ءفاالا دلماهلا قنا اك
 مسه ١. ية” رس

 لوطا ف# 0 3»* لحاكم ل تارت
 مس
 « كد

 - 5 نع لائْلاَضر 3

 ةروك لم ال 0 -هلا ناكن نيعلا لدنأذ ىتلتقن ىأالدنألأت لدار اهناف

 | ات تادنعتل ذل بدلا ىحدناك ةياكملادارأنوكنأز وع واهع-ذو«ىف
 منوع ]7)»

 هلوقود قات تناك امىح مثالةقرل قا أى الشقا: ل



 ١74 (نئا) نوئلافرح *« فاالالصذ

 ةهممو و و-و دا 20

 حاز لا سترعما كرر عرالا

 حالسطللا نمنوعترا 3 #3 لا

 ستسلاا اوال فام_معلطتمادلاو يشمل ا: رثادلا نأ هذ_هءارغلا لاق ىلعت لاق

 ىأىععدوكو نيح ىعع ىلا عمد“ ازذوكتومادا او ىذاملا نع تاطب [كه:عتاطب

 ل 7 8 : 4 06 ّ 3 2 5

 اعواهب ربعيل أت امنالابلع فوقولا زوعالممضعي لاق اوسمانأمهتم'الملا قلطناو هلوقوغ
 " هءو و

 تح اهلمقأم 4 .رسفيلاهدعبأمىلاةج الادبد_ثمالكلاف لقىدلا لعفلا نعمن . ءاهدعب

 صوص م2

 بلعت ىو لعفت ا 00 أرواهيلع فوقولا عن م كلذ

 ثددحقو هلع ءاشاذاءانعم ا شين أالاهطُنالو ءاماذاهطغنالىأءاع بتأالاهطءأاشبأ

 ديد, تناكنا وىأنا اراببكر |لاقذلوةلاهلعر را ثامنا لاقابكو هالات ذولا ب وكر

 اهيلعّتضماذا واعد رولات تلق اهلعّتَقق واذاكن أ اهد دوحأ 5 تاسغلات آفبر علل تب هذا

 ريغ مسالا ىف لئمْنمنك اسىهو لصولا ىفنونلا رت تاعف نعتز وب كلذ تاعفَّنأ تلق

 قالا ثني كلذ تاعفانأ الود: نمبرعلا نمو اهامقام 8 ريتك ون ملم ةنكفملا

 لالا كال فو اكل5 تلقا لوقت الق عونا نكن نسلم توتال ررلا ١

 ١ ىدعلاكهءاقَّن آى اوالا

 100 3 ع كد 00 9-_ 5 ىوض

 ضع كلو انرمت رشا ا ةعرذناى :رعشتيلان

 فلالا تمم نمف ليدعلا لاو

 نوفر ذا جيلا لكلام م فات اهات لدعالآ
 اّع”؟اولاقف تاركا لكننا عيار شنل لت 2ك تا

 نأ تالا امونتختنااأو وير 7 1 ل راانأو ان زهرا يقف اون 3

 0 اه رامز ا هتلر ال رالو#"

 | قعملاةمالا مكحالاوأانإ لو 00 واهادحا تفذ_ة تانونلا تر

 ىاءانعم كاباو ىالوقثاك فاالاو نونا ىلعاناهلوقى مسالا ىلع انافطعن مكاو

 لاق 0000 او

 هسه سار هم دوي مب 87 وصح

 راقت ات-اوةرب تادخ »* مدع انيتط خام قام



 (ننا) نونلافرح *« فلالا لصد 77

 مو ع اس

مللوهو ةكفيل اوهفانأمهلوقامأو ىرعوملا لاق تملا فاةيتثتالا
 ْ عفو ماك

 ةكرحلاناسل ىهامناةريسخالا ف لالا ولعن تصانف رح ىهىلان أند 3 هنداكرف روع فلا ىلع

 1 5 فوذر ءافةريدعلا فسانأ

 لوقتهسيلاةفاذمنوكتنريغن ءدحاولا ئذلاك ناريضَرف باطما بل صون دق هنأ لعاو

 تنتاك اناا اكس: لوقتف هبدشنلا فاك هملع ل خ دتدقوننأو جنو تؤ هلارسكت و تنأ

 لوقتالودي زك تن الوضع ,ل مت هاورمتلا لم الهيسشتلا فاكو برعلا نعلاذ ىح

 هديض:با لافتا َرافوَنسَحكاذلفر هلعملا ةلزنع ناكمهدنع لصغار اريذلاّنأ أالا كت تآ

 8 ؟تاغل زمن ى لاه هنأ برطق نعئوم توكسللال تل أ َتقواذاف ملكذلا سان

 اك فعض هبفولاه ىنجنباهفع كلذ ىح تا كرك 0و عكر

 ءاهلاو ف لالامان ا وهامنالا مسالا رثك ؟نالان أ ىففللالا نمألد نى ءاهلا زو نجا لاق ىرت

 نوكئالو فلالا تقم [6ةكر َرخحا نابل تح ءاهلان وكت نأزوجيوفاالا نملديىهفهبق

 اان ءيكسملا 0 0 1 0 0 0
0 

 لاقاك هش رةغلفالا تطقَستطسو ناف فقولا ىف

ْ 

 ناكولذ ا ّسْنأ 5558-2 _تنالاق 25 0 11 "الاوطاخناةمالع

912 

 | ناب اهو ناذه صام ةينثتلا لعلي وصمم مخ اوهاغاناننأ تن ؟قلوقتنأ [بحيوأهتتت

 ا
 ا

 1 ا( ى دو 9 )هلم 6

 ا نكت لجرلاقب وداديز ودي زتح ىلع ىرغوهو ةينتلا لدباسسفوإكش رضْن ماو

 ا

 ريبكب ظوقملارثالا نا لاق مهب بأن عنامفولأ اثيدحلاىف (( نعنا ( غبلبىأ

 ءابلاةرو كم هو ةفورعلا ةلبدلا مل بوسنم تاي اس سك لاقي اهي ىوربو ءانلا

- 

 هب وهولاه ناجح | ىوسإ 0 ملاثلدنأو بسلا تحفف

 ةظيلغلا بايثلا نودأن مىهودل_عالو ل1 فوصلا ن مئاسكودز فسعت همفلؤالا نال

 ْ | الف ,العأت اذ صيخ لو هيلعمتل لصين ىلع ناكدنال هج فأكد 4ص .هللا ثعباممناو

 ظ 2م --و ّ

 أ هيلظفتبدهلادررويالثلهنما ملطاغ اوه اصنابفوتا رفا عر در لاع ةالصلاقهتلعت

 ظ ين لوبي رو تأ ىرسهزالا ) تعا ( لق ةدئازانب ةقرمدُملاو طيضااذ_كه ىئتنااك هلوق

 هىبععم هأ هر رحولصالا
7 

 لود



 ا11 (ثوا) نوذنلا قرح »ع فاالا لص

 50 وتجارة ريشا دوج ,ءناهالا من ها 1( كناكحم فردا لوقي

 هوز5

 تروا ميجا قرفة دحلاو انهأ عم ووعي رامعثااقوفامى نوح غلو هشللا

 ىلا ارعافدشنأو
8 

 نادسعلا 6 5-3 00 انى قىدتوهم

 و, هد -

 #3 5 مدتك باخ

7 - 00026 

 ءانمح نيةريغملل ىربننا دشنأو

 بيسعلاىلاناهالا نياك « الا نمالاو ىدرلا نيباحت

 الدر كلا 6 0 0 قفرلاو 2ك ]او ا ) نوأ

 ه5 دوم «و .ٍ 7

 نيب و ىسب و تعءدووتهفرتانوأ ثَد :اول 00و 2 يا تةفر

3 5 

 اذا انوأ نون نأ فار_ءالانبا نونلاىلسبق ال آلام 5

 5 حارسا

 نوا فال اورام 0 و سالما تابع

 003 نوآلال اقّناك ير رعسو *

 ه2 3 - و 'ّئ 2 3 1 184

 ىلع نأ لاشو ةفارعداو ىأل عاف لامن وخر هللا دارا سرا توا ادررونا
. 5-5 0 - 

 مه "5 5: هو ص و 8 5 3 مال ِك 4

 توألاة» و عدتا ىأك هن ىلع نا شاطا دااضن آهلل اونو عدتاو ريسلا يا قفراىآ كنس

 2 2 ةوةءسق اووس )هس 4 < م 8ع 2 9 3 ع 9

 نبا نوهلان : هلديمددورلا ىذدملانوالاواسإ وأ” نو دقو لو ىلءد 5: ىأ كرد ةىلع

 دكه

 عبرلاو تدصتفا ىأتنوأدقوىفرلاو هو نوالا ن ءاودصتقا ىأ مريس فاو ثيكسا

 لجلا نوآلاو ني الك باو هابل كولو مالا نواة صاح تحن را 1

َ 

 حرذلاو للا بولا ار ءالا نبا لاقو حرا |ناجونكسبنالة ماو نانر صامل

 1 دازلا مف لع
 ةسد هم م85و هع

 قِفرَتودنوألا تأ الو 5 قادول الن نمدوىرتقأالو

 هو د هو

 نانو وذ حب را ذهو رخل ىنامتدد انوالا ىردولا انعذل ع ذلاو قولا هناب لت هزي

 ىناعملا تاس ؟نموهو ةمرلاوذلاهو ىربنبا لاق نيادعلاك امو
 2 - 9 7 و 8 0-



 (نوا) نونلافرج *« فاالالصف ا

 وو 7 سه سوو )مر وسا' 66
 موز انان وسن 0010 اهصق سد ءامردلا 1

 كا اموةيسشامهلْنمترسسفدسالا ون ترطمدق تابنلا ناولأ اةلماتع اضرأ ىعيءافسخ

 2 ا نا بلا اهيصق تحس ىتح تنه-لوق» ب تيرالاهامردلاو بالامر ضم ناك

 ناناوألاو لذعلاناولاو عامان ىَتت اذا نيوأوذج ولوج اركيشا اذ تونك [لاقم و

 ىارلا لاف ندوالاك نالذعلا

 دلك ىتاتسااهاسع © اتسالتان وأ اهذلحر وتس
 ىمصالا لاك تسسلاد_ثن ا وىارلا لاك هامة د-غ؟نمدوعناوآلا ليقدقوىربن بالاك
 و - 520 و 2 ما تت 2139 26 ل

 هلوقفري_عبلا ىلعارت_.ا رحت ىهف اصعاهعمسدلابهتسسان ريعبلا دا |ءاتماوتسا ماخأ

 لحرلا ىلعن | وأنآ 8 البق هناماهألا نان اوألا ليقواهتساءاهراج رمش ىأ امسااهاصع

 توأى>برش كار ءالا با نورألاب هته تراس يسب رت نواس لاوواز

 سد *

 ءانرصاختدستماو انك التم ورسول ؟ نارام واوا رطدناك حو ندع ىحو

 يو رلاكَتب رق نان ل !تنوأونوالا لثمراصف

 هد زو دموس

 ا انني وأتنوأدقوارس * الا براصاختوعدب سوسو

 01 1 تا راسن اهرصاو تأ دلما ىحتد رمل تدير[ صوبي ذسفلا

 00 ]تلمح هو قوقعلاب نجي رو. نامل ”ال انوا ىلءالدع
 ىو ) دمع د5 © »هم

 ناوالاو -:امنمةلوعتاهتأانرك ذ ددقو 0000 0 0 0 !١نوالاو

 ءاح لوقت نامزلاو نسل اناوآلاثدللا رد_دعسدأ هنال 2 اوالا لعب ولو نيا ناوالاو

 عساج وبأ لاق لاق قاسكلا » رعد بْذاَد للا ناوأاذه « حالا اق دربلاناوأ
 موا ىمعهيبشت اد_هدهنت اه-تتاورع .ونألاق و باوآ جفلا مالكلاو كلدناوإ اذه أل اذكهةيثرورو_:: هو 0 دا 2 ا ال ا ا 5

 قو :لمكتلا قْرمهلا
 ديزى أل وقامأو

 1 يعم ةهأ ءالاس ومالا

 ءاقب نبح سبل نأانمحأف *« نا از تالوانطصا 5
 وهاهد_ب ىذا نيونتلا الورم ال عالوأب ارعا تسل ناو ةرسسكتن ا ىلا بهذ سابعلا أن اف

 كلوقوخن لا ىلا فاي نأ همس أذا ةزاجت اون أ رد قنا اوبا رعالا تاكرخ عباتلا

 ضوءناوأه-ءلاقاضملا فذحالذ كاذكل اذذا ىأررمأ حاخلاتاوأو دز مات اوأ تح
 - - كيم

 ند

2 



 م4 (نيا) نوالافرح * فاالال صك
 يي 7ب؟ تبي بتتتت7س77ملاا7لل

0 : 3 0 
 نيونتلا اهلا طف ذالاذنوكسك ةنك اريدةتلا ىف تناكهدنعنونلاو اي وذتهملا فاض اند

 2 1 ا 5 و 5 و : 7 5 : هر 4«

 ناوالاع_جو نينك سلا ءاقلالذا نملاذلا تريسك [5نينك اسلاءاقتلالنودلا ترسك اك اس

 و 3 ل ا ملا 20 525 -
 هوت لعاشته اريج ولا اوتاو آكل اةؤهن د ويدسأمأ رد ها ونام زلم ةنوأ

 تاذل ةلاقيثاوالانوالاو تاو“ الا ىلعبل_.كل نيل هةوهد وساق نيثبتادقووآ

 دم و

 هعديوارا نه هعدصي ناك اذاةنوآ حالا كلذ عني نالف لاقي بوهةعي لا كنا و

 دس و لاق ارا ع
 مسودمس عوض 2»

 عامي ىمدهملام 1 5 هنو دولا له لاقت ا

 هنأ عد نللا ىادعدلاقننوآ اشبال جرو هيلعهقلا لصوبنلا م ثيدحلا فو

 و هم
 مديل بما كال وع رضلا قهنم بلاط اهك رتباموهنبللاىاذوى راد

 نا وأ اذ_هثددلاهنمو املا 2 دنا اوآ 1ع وانا لسقو هيلاع رضا قئللا

 زجارلا لاكد اوبال ممم لو لاك عا رن عفح السلا ناوآلاو ىروع أت عطق

 مكحنا فو ةيظعل عصا ناونالاو ٌناوالاو لامس 5 تاّيطلا قتاوآلااوُسيو :

 + ءاقلا لا ناواهنمو .هعوهو هولا دود سر حرا بش

 1 اهيونوُسوناو-ل -ثمنوأ ناوالا ةءاجبو * ناخ لاو كرتلا ىذىرسشك ناونا 5

 ءامدب واولا ىدحا نءلدبأةاقاءل- مأنالئيواودوناوبد ثمانون واو ناونالا

 ةدسمن أن مناوالاوتاناوبا مالا ناو عاحو 5 تناول نست مسا

 0 اضرأعا رلاسيدشن أو هناواوهفأث بسد ين ٌلكلاك ءايحلا

 هكر ةناوالاوام_ملعد هلا هتسالنا دساه الجرىأ 3-3 امسالنان اوا اهالّروُتنت 5
 78-5 15 -م-د بت سا -

 ثلا لوكا بالا ترم ل فرهلا ملاك ىرجفلا ,رعةقورعم

 نيِم4َنيدلااننك ىف 20 ليةعن هةناوالا ىلعناف

 لاقوزدسم دوج هنع بولس ل الا ) نبأ (

 ايل قأد قلب ىل- ا نعرص ا 5 ىبامعىل لعن أنا

 اذك لع: نأ كلّثآو كتف تكن 1 نا اوك أَن ١ اولاك و اعمج نيتغللانءاخ

| 

 9 2 ٍَ را ع لل 41 2”. 5-5
 امسا وول_ءذن الا اولافوه_:ةيوا_ةموهولاف كلل ىلا ل-*مناح ىادبز ىلا ن عاش !نىد



 (نبأ) 2 نونلافرح « َفاالالسف ع

 هبفماللاو فلالاواذكوذكح لعذأن د الاانأ | راقنعسيولا اوفو لالا نام 0

 افي تربة ىر امال ةفر «موهاغاو انايف 6 :رعم مسالا نال ةدئاز

 ٌةدئاَزَ الا فماللا تأ ىلع لديىذلا قد اءَت دن : الااولاه لو زعهلوق جنا لاك هدمسنبأ

 نحن لوقنا5فيرعتلارغلةدئازن دوكتو انفاق كب رعتلل وكت تأ ن م واذتالاجنأ

 001 ال17 لالا رس الام عساني انآ فرعنا ,#غلامن ىلع لديىذلاف

 نأ ىلع اذهلدف ن الا هلعفااولاع اكَتآدإ_عفا اولوقيمومالغلاومالغو ل+رلاو لحرو ل كلذو

 لل از( م[ تسئاذاجلاه قورملا نءاهرغدارباك ةدئاز علب في رعتل تسيل همفماللا
 ءاعسآلا نم هنالاما سهلا فيرعتلا هوجودحأ نمولْك نلف نال هيرب فرن ب 1

 | الس ةفاشلاهمنالاز ا روما وأقل

 ناو كلذ-كت الات سل 0 ا 0-0 مضملاءاروسالا 0 نا كماللا

 صاضال رماح تقولك ىلع عمت , الا ذو اولا دش لتنال مالعألا ءاعمالا نك

 نمنوكت نأ ضي لاحتو مالا اممالا نمتالا قاد أ لقيإو ضعي ل

 هذهواده وحنا ذوب رعتلا مالاهنمدحا 21 :راشالاءاهسأ عيجنال : ةراشالا ءامسأ

 امنا هنأوةراشالاب ه- هكا ا هوءال اردو رالف

 هعمكلمد_ة/نملادكو اذك ت ,الاز اوقءاعا مدقتمدوع ريغل همقماللا ل تل ْض

 اغاهنأ نه لح اماه هت ةمدقةدقفةراشالا«امأ ا موك دابق اء انرشاخلاع تقول ذ 8

 نمريسشك ىماللا كا تدقانال اي 4 ساغف مّدقتمدهعريغاب ةماللولالا دالك

 1 ا اوقكاذو فراعمابف ءاللا تكور مااا كَ ود 0 ريغ غىلعءامنألا

 اضيلاحمو اهبراشملاءا.-الا نمن الا نوكنأ انت ” ذه لطب د قفا مالغلااذهرلا رظنو

 تآطئاذاف هللا ٌفاضموهابمما هد هيد هاتنالاتنالة فاضالاتَرَتْلا ءامسالا نم ثوكستن أ

 دقو مالغا اول .رلاوة ماللانافرعمت وكي ثأإلا قلاهزت مدع ا ةعب رالا د 0 و

 هنماهّطو سراح اهبافرعمناكولهنالهبفىتاا ةرهاطلا ماللادافوكم سدلن الا نأ ىلعهلالدلا تاذ

 نألاعتساولاحشالم الافرع ناك اذاو رهتلل تسيلاجنا ىلع لادن الا مالا ذه والف

 ةلزغمهمف ىتلاةرهاظلا هذهرنغىرخأ مالب انرعمنوكينأ انيرتيرعزللا ىهدبمماللا بوكت

 3 رمتلا قرح ىغمام ممضتلا فب كآلذاو د دع اوامهفلوقلاوةدارم مالي رعت هنأ نمأ

 لاق

 م



 م6 (نيأ) نونلافرح 35 فلالال صو

 1 أ 2 5 25 - و
 1 ان الاولاقوهن ومس سلات باوصأ أوهوهن دا هنعو ىلع 2 1ىأراذ_هو يح نالاق

 ع ل ل ا ني ا رح”
 ةأن رق اذد-كه نءنامزلا د_-ن ال1357 ا ع-فرو ن الامصم هيوسس نك ىف هانأرسق

 1 د 5 8 د 3 3 ًّ 5

 نمىل_ضه ا لجرلا كلوقىفاس تاز نبذ امرلادحن الامهاوق ىف ماللا نجنيال اهو بصل ءاضيأ

 وص 87 . 1-5 دا اس اد ع 3 5 1 . عع

 لَم كلااذه سلطانا الا كاذكت سنكلا اذه نمل سنا اذه أآزل
 هه

 ثتدمرعصن :دقو 1 0 ةقكنك ىعماذ دهفهدنعن ل نك م

 ىءعذتت 000 0 ”ًاورعونألاخو فردت يلا قلن 00 نيف احف
 2ص

 هم و و ل 3-1 --

 لخدنو ةقرعم عقو ن كش ريغ فرظوهوه فتن ؟ىذلا تقوللمسسان" الا ىرعودلا ةنوآ

 شفخالادشنأ او

 سس وراك و هلي د5

 حت :ىذلابابتمنال مذ 3 5 ةيقحةارهس بح دعت اكدقو

 ماللا ىلع كرت ران مور سانطتولا ةزه-علا نعت نيتزمسهلااوفَذَح وق ىرب نأ لاق

 رب رحل انوماللا ىلع ةلخادلا لضولا 5 هرم طعس ذللك ركاب

 سو9

 اناذعم هت رص نيحاذسهف #3 ريع ىلا تجرد قولا

 0 ”الالوقل والات يبل لملاك
 8و م مد 5 ةهعم) صده ده

 ديدح أ كإصوتَألترأ 5 ردم تعادلا

 0ك ع َّق

 لاهتلاوألاقو
 هو سلا هدو و ه - دود وم -8 صو 0

 أنس كلا 8 ل 5 ا 5 نال مكنم ىلديدي بدي دح

 هم 1 هم ه #2

 + رلافرناعس اند هاا ناسنابم_قان تقرطد

 5و

 00 0 23 نامحألا صعب لاهلاوبأانأ

 0 1 هدانا لالا الا ءارشلايدبتلا

- 

 , 4 َ -1- 5 2-5 ع 0 3 ّ
 ريغامهل ماللاو فاال اوةادالا رهذم ىلعامهوكرتف نيذلاو ىذلاباول ءف متي اراك طمالاو عملا ف

 رعاشلالوقهنموةقراشم
© > 

 ارعشأ تمداملونطظملعك « م,ئمكنواعبءال الان اق

 يلد ن1 تال م كسشلا عض ومى ةضوفاهكرت م ءالوأ ىلع ماللاوفنلالا لذا

 هلوق هلكمو ماللاو فلالا

 ( ريثعسداس برعلاناسل - ؟4 )

 |نيتزمهلاوفذسحو ماللا اوسلو دكا لم "لينال هارعتلا حلاو رإلا ضلع

 ىفا دكهزملاءال“ الا ناف هل أوق

 يعم مأ هر رحول الا
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 ليس طل

 نرغت 3 سعشلا تداكى تحك ان * لبق مالا ومويلا تح لاو

 وق لمومالأاةهج لعاضوفشاكرز غي ا ا

 ماللاو كالا اهيلعَلسْدت نأ بقت وصمت تاك اهنأين الالم ٠ « انونحميز زايزاخلان ع 3

 ىلااهرلاو تريغو فال اهتم تقذ لة ناو ناكاسغات الا ل صو لاك اهاريسب ا

 ماقمتل اوأدشنأ لاق حان ا ١ ارا ى اولا فاالا

 لممْلا حا ٌرلاداوقاستىواشت * هيدا .ءاوذبا ك اكن اكم ناك

 ناو اولاقنامّرو نمّراولاك اك لاعق ة هج ىلع م ولست ةهج ىلع: سه تاوالا وجان لا لدعحلا

 لعاهتكرتمماللاوقلالا ملعَتلدأ ا وق ييرك ١ الا تعحْتْئْش

 هملعدللا ىلصدتا لوس رى اولاقك ديه جوودو ل كف بْسَأ نمابصن :لااهانأ لعق يهذم

 0 نما رخاامهنأ ىلع امهتْضةَولوناَس وصئمام» ”ونيمساناك تناكفلاق ولي قنع سو

 00 منولوقيبرعلا تععمىر هزالا لاق انا وص ناك ءامسال اًةنىلا لعفلا

 ارق كلا لع سد الا للخلا لاقو ا

 لمقهدهعتل نأ الاو دهمل نال ديامغناماللاوَلالاّنال 9 «الا فتق كلاريستت لن :

 وقال لست تقول اذه نم نحت ىنعملا وتقولا ىلا ةراشالل مالا 0

 لاك نونااوملالاام» نيك لاةاقتلال هنوف ومد 5 .واذه ىءم

 ىلعاتلخدماللارفاالا نأ 0 ارقلا لاهم حاجز لاركمأو روصنمولأ

 جتنا ىلعاينبممتل ع يشب ّتمعناذا ماك كلوقو باك ملا ةهج ىلع ناك املاقو ةباكلا ةه

 لاو هيوببسلوقودومملا بهذو تملا قع يسست الالزلدلا لوقو دو ماللاو كالا خدت

 م وةنكاسماللاوزمولان الا ولات تاغ الثهبف قحلاىَتتج -ن الا لجوزعهلوقفحاجزلا

 ةلوصتمت الاولاك قطاّتدحنال اولاكة امة غلو ناي ردا ولاكل صف وزمهريغب ماللا ةكرستمنآلأ

 ناالاىرابنالا نارك ذوناالا نمكلوقك !هكفانف رحاهلمق ناك ناوتالاخلا ع..جىفنونلا |

 دعي ىتلا فلالا تعسف ناوأل اها و نونلا ُتفهبف بصنلا ةُسالعورمتملان الا باصتتاولا ةذ

 فلاب قولا ىف لعفت نأ كلّتآءلصأ لق ولات اهليقام حاملا ا واولا تلعوواولا

 عواذ هات الا نمد لا ناو ل لاش ملا جفا ىلعءرخآ ا

 رضي دشنأو نآلا نملوالا باونما

 - جو



 لي (نيأ) نونلافرح * فاالال دف

 مدان دعب نمي رادلا يمدقو * اريل نالمامهنناك

 ْ قرص ن 'الاالا تحامىأت «.الا ناو أ الاوك عامر لعتن "الا ثاوأ اذه لهم نبا لاقو

 1 ردبنعباعود أ مولر رفهنأ لعت لها كوش لاك تامعنع 0 0 :رلآسو اههيفذ الا

 مهنعهقلا!ًةءدقلو لوقي لجو زعمتلانافد-تأ مونورار رامتأر عنب لاقف نا وضرلا عب نعو

 ا 3 ويح تاكو سو سيل هقل كسل وسن هدسنع تن افردي نع كيمو
 هو

 تك نول اًتلوقىومالا لاك دسعوب أ لاق كعتنأ 2 ةهذهب سهذالاك م كلذف ردع

 نون : اللاب ىوالاة زمول انوفذحيونيح فوت الا ىفءاتلا نودي زي ةفو رعمةس أ ع

 ةرحووأ لاق

 مطمن ءامنامزنومءأتملاو * تع نمامن يع نوذطاعلا

 ْ دادي ل * هدب « رخ [لافو

 ْ لعالاد_تو هل سدلا ذسهو مالكتلا طسوو هول مءاسهلا لعجلوةدف ةنوفطاعلاةباو رلا نأ

 ناك جالو ىومألا لاقام لعىدنءوهودسعو أ لاقدر كتاف ىومألا هيٌتْثدق لاف ت دكا

 | السفنماهلشما ا 0 ”يإصفئمءالا نال صانمنيحّتالو هلوق ىف بالا تحا

 ْ لاك اذه: نمألل_تنتمماللاو بالا اذهلامانّتب : وانهلوقك ل_دش نأ يسال اماضنأ

 ١ ترانصتمالو ىها ااه صالا قتال ىلاعت هلوقىءاتلا نأ للعدو وااو ر وصنمولأ

 زو لاك. ةرامكتلا ةسمالجال جر ىف روك دن مولي واع لدن ولا تاتا اهيلعيور ملت
 || قهلوقو ماللافَنيونتلا مَعدأولادلارسسكو ماللا لمن نادي ترمه لوقت برعلا تعم“

 ْ نيمو ايلف هل وقير ناعاناكآةعدر عدا ا|تاامأرذ كأثيدح

 ل قد ناو زوالا بعتلاو ءايعالانب ,الاديزوئامعأ نأ ؟تآوهنمبواقمن أ كاب كأ
 مد --

 نما نيش تاما عالانبا ءايعالاوه ىذلا نيالا لعفالةديسعوبأ لاو هيف فاوخدسقو

 | لافمنم قس ثيالوشبلا اندمعأىأانإ * ياوُسلا سلقلا بروأنا * دشلإو ءامعالا

 نعت ؤمادعالا نيالا لست لاكرا !نيآلا ىلءايف 03 هر لال
0-2 _- 

 لاقماللا نمل ألا لئن نبل لسيقو تايم زل الايالا تيكا

 لاوس َنيأ,لجلاو ل جرلا اشي أمس اونبالاو فاعلا لا ةعاجن مونالاو نونألا ريس وأ

 كلذ 112كم تلقاذاكن ؟كلذو لي وطنلاو زاثكلا مالكلا نعةسنشم هو ناكم نع
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 32م تش ناوةوم ىهىنامعللا لاق يأ نملوق ةكنالرسا ودواملك ن 7 ' امال ذ ذنع

 زج رك ذاتلاو فرعا هيتشد تلا تافصلاو تاودألا نمسا ناحل هاجم لك كلذكو

 ىلالهلاروثن بد. جلوقامأف
 ب - - هو امدق مس 5

 اهياونياب كاصأوتىلا تحد أ هل لءاسأام ءاعماو

 0 ث "ًتلاوفي 00 راع يعل اونو ماو تملا عرب أ لعح هناف

 43 اذه ىعامدوكنو لب تيرم نبا ذه لع نس بارت دنا نوكتن

 لوألا مف كلذل_عقامفام عمّن أب كر نوكي نأزوجي ولات هجواذ هف مالا ىهاهدحونيأو
 تذيلو بيكر للة ثداحاذ_ه ىلءنونلا ىةحتلاو لَه ىلا مسا لح نمءاملا ةكفك اهنم

 بك لاٌةحتف تناك اذاواهتعّت وانو امل بيكرتلاةكرح نال ما هذتسا ىه نت

 اور تع زحل 00 0 زيف بارعالاةكر وحفر وت

 ىرحأانبلا ةكرحنمءانبلاةك الاد انكار ءالاك رحت :وقىلعب ياا رئلاّدكت
 3ك هءرو-

 ةنكمالا نمتق :ونيالا هلوق تقونيالا ثدالا هناكم نع لأ_.ئامنافديز ني أت لقاذا ىرهوملا سايقلا ىف برا وزاوملا

 ها هرظناو لصالاءاذك
 لاو مالاو لالا ل دب ماهلك تالاحا فاست دوكمف تالف نأ لوق وقت :ةنكمالان 7

 عاش الكر ة نفوق ةومانو كح, ن سهوا 0 احراحزلا

 لافو فخ ةةمتفلاو لمَاملا عمت ف بلال أن ماض واَبسصتونينك اساا

 لوقت و لاق ناي اموع سن ناكرحف هاذ رحاسلا ليال ىلاعت هلوةىفُسفخالا

 وهاهتاف مالي ٌن مكنت برعلا نعوكحامامأ سابعلاوبأْ ام ماب ن منج برعلا
 لاقاد علا ةبطخ ثي د فو بلو لماع لوي مهفتسان مسمي ن مبارح .

 و التلا/ادتألا لاف ٍبعذِنياىةالسلاادنإألا نبأ تلقوديعسوأ

 نيحىأانعمتانأو ى وق ؟لوالاولاكةالصلا,ادسالا بهذ أى ةالصلامهادسالنبأةياور

 قيودا دبسبب اهاس م نأنأ زيزعلالب زغتلا فو ىملثمنام 7 وسوهو

 نيحو كون ”اوىموحن اهب طورشملا فورظاافانامصأ اهركذ.لولاق طرت وك

 باغقاذك اه اطرش نكي لو طرعشا !ىصضمابت نوكب نأ نكعدقو هحولاوهاذه
 و 7 .

 رادو هي سوس يي هيو ع #0 تلا قوش اهرح هيششدأضاوعهن هن وحن ةد_عاشلاف الا



 ليحل (نب) نوللافرح « ءايلاوفلالال دف

 هلارامم

 بقتل صحا قاهقوف ىور 5 اهله اءاشام ناين

 نولعبالكأ نوعي نانا نور عشبامو يزعلا لد زاعلاىفو ل

 لا ىهوفالا سكب نوثع بنا ىلا ن جرلاد_عونأ 9 ءارقلال اا ثعبلا ىم

 تاعفن األ وقت نأزو<الوروص وأ لاك 00 كاذذاوإى.نواويبرسلا

2 

 10 هسه 5

 5و >هرهر و 1 ىي س ةهصرو مو رن 7و -
 عصست نيالا نم ندع ىلع فوه 3 ةماج تذغتن اا اركدت رك ذك

 ذولا دا نيكلاملاك دابنياوآلاو
 مل 9

 نياوآلا نير 1 #3 مهرايد سانأن 2

 اواونوكي نار وح دقولاف

 مه ه

 ل هنع هللا ىذررع ثدي دحىفسىذهتلا 69 قل( ةدحوملاءابلا لاا

- 0 

 ىعي ىدهمنبا لاق دسعو لاق اذ تارا ارك « ى>-م هاوأب سانلا رخآ .آ نعال دف ىلا

 ثيدملا اذهىفالااهعمسألوةس رعةملكلا بسحأال راك عدا ركل نول

 ةملكلا لمحت لولاك ةرك ذلا ىف ”ىلءونأ اذه ىلع صندقو لاك نالَفاللاعَتوهُناببىربنبالاق

 ثيدح ىف ةياهناا بدب لصف ىف ىرهوللاهرك ذو داو عض وم نما عمالو ا هتمعواه*اف نأ ىلع
 زوو دسس 1

 ادحاوأسشم هك رتأى أ اهتعسقالا هب رقىلع تقام دا وانني: سانلا رخآ ]رن أالاضيً رع

 ءوشريغب نياسملا نمدعب“ ع نمو ةهاغلار يضل نم موي نيءاغلا ىلعةحوتنلادالب ءلامعسقادا هال

 ر ريضلا دمعسون لاك 000 ًالودسعو أ لاك مهعمج مست ن نوكتااهكر تل ذاف اهنم

 اولا ف رجال مترك َداذاَن ,رعلاولاق ادحا واثآ ان دنع جيمصا اولاقن اس برعلا مالك فس ل

 دحالمقالادحا راش وكي ناسخ نيني وسالت يدلل ندسو نايا

 لهأهاورر وهم دحا ذهول نطاكسهالا سيل ىرهزالا لاك ثالانئا لاك هريغ ىلع

 مهلاونأ لاق دسحاو ىعمجأبلادوهو د ءممالكى شفت إو ةبنامةغلاهتا اتحونزاقن الا

 ماش هو راو ربا اجىدتمافارخالو سعال جلا ىهتايناابلا بك امك

 بطقلا ن ند د وهو كانك ةردلا عد ا ولوزرالاب كو كوهو بطقلا وأ هتملاسشلابهمو

 اذك بطقلانبب وهو هلوق

 ما لصالاىف



 نحيل ٠ ثونلاف رح  ءابلالصُأ 20

 55 ا ا و و ه 7 ون هم # م

 جتفلاو هل رلا لبقوةيالا:هلمسلا ضرالا هنئيلاو ةنئدلا 6 ( ىرغصل ا شءنتائيهيفو

 لمه ى ربنيادشنأو ىلعأ

 . لئقلاوجاحا اوفر نيب هن نر تاس يدب

 يتبل طا يتلا ودير ل د ب د لاا عمعو

 ىامعتسا ارنا لاقف سانلا بطن نيح ماشلا نع رك وعاد اولاد لوقو مأشايدال

 همف ىريغ لمه سا و ةرملش ومو اونا قئلفهاوهر ماشلا ىلع

 ىهو ريثالا نبا لاق قشمد ضرأن مماشلابةفورعمةدابىل ةيوسامكطتحةيئابلا لبق نالوق

 لاقي ة نبل ”هلمرلان مه: !اةينئيادا ارآهنأرخ ”الاوةيننبلا اهللاةيقشمد قا: 500

 هنبق ةور 6 اتنزاسو سكر كازو نكسمأشلانألادار ا اهريغسصتو ةنئباهل

 هدو

 نيذرصال_وةعانةرراصاملى ةانلاةْلاةنبلاولاق ىلزع ل علاوةطنلاك ا ابصخا

 ةدئزلا عا هريغصتةرملا مس ادن نكي ىلا م ىهت تراصامال

 بي رقنمةنليتسانتأو 5 ىمجلابح تنكس كبحأ ل جبلاقذ
 ا

5 

 لاك ةضيلاءان1ادأر اهنا ومالا 59 رة ةماتلا قمع هلو رة انو همت

 ضراْلا ىف لاقيو ير اهعجسو ةنمللا ضرالا اما 1 اد ير تا ترف ىرهزالا

 ع ل :
 تيمكلال 5 وسان نات للا

 57 ل 5<

 لصْؤملاَحوراذاانصَت »* اعانلا بلا ىف كوابم

 7 ا ما يو حى وه 90و

 لزملاةءامملاو ءابكاوالاأ هممت ىارلا حارألذا,متويعر رقى أس انلا يع 7 كشاد لوب

 نب الاقو را دع ون ل وأ ةطنحماشلاهكيىونغلا لاق

 ىنةئلادشب 1

 #ممدق ع5 هدد

 افرتالو توسلا قارطألب 5 »* ةينثب ةطنحالاهتلخدأف

., 

 ىقتدنت طل ثوغل اونألاقو تاعرذأوقثمدني ماشيه رقىلاةيوسنمتسنتبل افا

 تائوةفورعم 0 06 3 لوالا نمو عفة 0 للا شيالا

 اروصنموأ لاك كلذابستت وسلا دنيا ةنمحم ا ئهمان ب ولأوط اعلا قي رات

 م« ؟ 00 7 5 # 2 :ةهيص - < همد :

 نك تال ايلا بسنةأ سها مساٌةن بو نيجارعلا سولف نم ىَوَسيهنالة نبا ط وسرق
 ل« © 9

 دنع



 14 (ندب) نوثاا فرس ه« فاالا لصف

 مهلوق فى محلا نعله ون ىح ىربنبا لاق ا . لمقف أنس ع نفاه ارتد دنع

 جوملا يس 1اتيمءاهج وهل داانةقو رعم ]فمنك 1تأدنحَتْمِ
 ١2و

 وسهسو دو

 لاق اكن اتسع نوكلا وة ةدنخ ىأن عنيت مسا

1 

 مسموع ا ىك2ه-

 ْ ةيرقلاةنوكلاو نسطبلامب رورو »* نود ماك لا ىذَكر لمن 35

 رفقباردومالا ىرئادشنأ نطِل هفضل

 ياها هدأ ناك ءاللا 7 2 تسسو - 5<

 هدساةباورنالدحهلوق | ع 5 و 7 و دل رس نالذاج 5 : 11 2ءاسد هروماللم زد
 3 10 ّ / 2 < ايل ع
 يودكم ما نابر ا لاقي راضي نوصلا هولا ل ادمْتكلااهيةٌلمحت ىلا ةيئاركلا ٌةهظعلا لد اةناَصلاورعوتأ

 996 21 هع 0 , 5 3 ه2 5

 نيقفانملا ام مهجن هي ل 7-5 ءانصلا ةمطعلا دل

 ا ت0 85و هس م

 ةنوع ل-وءام دلك مط فوجو دوران ذلا ا كلا هذ :انصلا مم رمل عال 5

 ١١ ىردأ الذ لاق .يدداوعسرتملا نعيزس وعلا جتا النترا ةوطع

 1 00 رك وة. : م6

 || هدهسنالاك نم لثملي وطن < لجر «(نخ) نامه و هنقدقح ام

 »ع مدت فيسلاراهن نم نخاف »* رعاشلا لاق لاطّنخان وهف ىربنبا الديمارأو

 8<. 2 2 3 هد 2 1 3

 نحارلا لاق نآكخااضي [تمماللا هب وتناادق لااعلل تددتاذا ةقاناللاةيوبيذبتلا

 ةزمهلا كرف

 ساعد ناننالو 35 ساسيالاورملةيرم
 2 ا لس -

0 

 ا 7 لعام طخر ندر انا (دد+) زوموهمربسعو رز ودي اا تاما دقلاقي

 8 « ندّكل رادو“ ارفعراداب 37 لاق 3 000

 د ا و ثا

 || عارك نع : تك اوه ليبيقو .ىوتلاو سأ ًارلاى ماا مندا ءااوهدجناسنالاُن

 ا نسالاو أ لاك ناثآلا عقلا ماقال تبر كاد عجباورورك اسعاد

 1 1 . هم9: تى. د .7 َ

 ىلالهلار وت نيدمج- لاق ا ده ىلع وعم مت ان دبا هتمءاوس لك اولعح مم اك

 ساتر هنادبآلاةنمأ #3 موا ا

 ع
 7 ىو

 ةركاعنا ندب : قي عجبوابوتدابغ الاو مسج نيه -نداءلجرو

 9 و سشدرو) جيسريو ©"

 بو رس نهد. وايالو 33 انش ىأتلا طةي تأ ى هال

 رهزلاقو



 ' (ندن) ثونلا فرح « ءانلال ضف 14؟

 سرر 7 #خ79و 75 همر م. اس

 اك ياخ هعاسس وم 03 احدخارهذتد ”اناناممن رم ع

 سس م67 6 ة)ةسه مدل ىوسل-

 انما . ااسأو يشل ند مضاو 357 لاق ةناديوانادبو ان ديوام دين دس تن ديوتاديدقو

 هتاعج اًضوعَتدبلا تلعجنا كالا ذه ىلعالان ركيالم تالا رهوجلا انهنّدملاب نع

 روكشلانادبملاولوعقمةغبسصُتن ديلا نألا ةندابلاوندابلاك ةندملاو ندم او ضرغلا الخ

 لاق نعتلا عب للا

 ٍبوُصننامَلاَدشاذاقو »* اوصْين أ موقلا اذا كادنك لاو
 - د

67 

 الو عوكرلابفورداسال لاق ا م فغضو ْنس أ لجزلا ندب

 ٌثدحساذا مكقيسأامهمو 1 فوكرذت تعكرا ”ايهفإسلا اهكيشلك دولاب

 تديوهامناىومالا لاك تنديف فلاب ىوراذكهٌتْديدق قاثعفراذا فوحصرلا

 هد 7و 9ه9-

 تمضضو تنعم ىأ تندب ومعللا 56 را لو أو تريك ى ءيديدشتلاب

 ماك

 طقرألا دج لاك نس اذا دلل ةديلاقيو

 ههه ”ه وو

 ع .رقلا لهذياممهلا 0 انيديتلاو بيشلا تل تنكو

 ريثالان بالاك دعي سو هيلعدتا ىلصو كيلو معلا ةرثك 0 1

 كار أندالانا مضشلا دابا او نساةمندا,ةلاه أنبا ثيدح ف هتفص اب قو

 ميال ردأب حت ثيدملا هنموقللا لدّتعموهن اًسعبهئاضعأ ضعب ل -«ىذلاوهو

 د 8

 مااا وهيل را دبتد عضل لسرلا ندوه 6 اطعأتدرازا ٌتدكام لغرام

 1-8 27 ع ها 2 زوم

 نسملانثدلاونانبمسلا 5 هن ديمو ماو دم موندابل جر وةنادبندم ,مدلاب تديلاذكو

 ةاسماو ىرهو طا لاك نملة ةو وطوال 1 رملا تّديديزونأ

 91 ء د

 . ضوتيوومالا لايك ت0

 و م سدس وهو

 باقطاند# كاواهمذو 5-3 ُباتملاَتَاَلسدَم

 و 5ه<-

 باهالاو عز الاوسأ راد 5 باو لماع لكل ىَدد

 6“ ىنبثلا اذه ىداطْمالوقيلوعولا نمنسمل اند هنبعيل ب باتحلاو ب 3 دنييعاا

 لعجاو



 #١4  (ند) نونلاف رح + ءاملالصق
 جلل آذآ 2122-00: 22.ل99

 ء 0 و - ءةو د - 6 2

 هءاوصواهمذدق ىرهوخلا هدروأ داهشتسالا تن وباهالاو عت الاولسارلا كنان لسععاو

 3 --_ٍِ . 20 3 : لك

 ةزعرتك لاق 00 اوىرب نياهرك د هأن دروأ اهعضو

 - هك سري 5 هاك ى

 ندبأ جامي تنور 031 اهني .اهنملحرلا دوت اك

 3 ذلاهكمىلا د مان وةلكر ةيلاؤلإ الا نمهندّلاو ىلا ارعالا نبا ن ءرداننوديو

 هس سهس# هه دك

 مالا اسم عر 0 هذ :دءلاىرهوملا ءاوس لد فى الاو

 ع < اك

 هيي ا روج و بد اولاقدسقاوناكت اند عب لاقي الو تذديوت دب عمجلاو

 اك ندب تع نوكتنأزو هندي قاسدقم_جعاوةىفر كسب ٌّ ؟لافو هك 0 نمىايعللا

2 

 و .,

 لور ل الاوزمسلان دنا واس يد تيك لاهو اهتماضذو

 ءاضرلا رب لات

 202-2 7-3 5- يل مو 58 1 لرد

 رابآلا تايرداهيلع تيد »* راش تلا اك

 س8 بتهضفهعاعو تب

 نادر عفط ستاند َقأهنألسو هيلع هللا لص ىبتلا ثيدحفو راغباو نكس نه كودو

 اتالاو يملا قو وعام ٌدلارمعبلاوت ريل ةقالا لسيما حا نهي أبهيلا

 «هيدصعص -*

 ليزتتلا فو نذل يدل سرا يع اوو سل الا هش نديلا ىو

 و < ومص س

 ندا منالةندب تيما غاوناب وةندن باح لا لاك هللا 7 ' اعش نم مامات وز رزعلا

 اهجوزت:هتنآل را قع اذانولوةيقار ءلالهأن ا لق ىعشلا ثمدح ىو . نعستاعأ

 هعدو- هدم و ههشهدوبر

 ىلا ىد مت ىلاةندبلا ةلزنخ ىهذهق رجم اهلعسد قف هتسأقتعأْن ل هَ ل دبابكر بن 5

 3 دهأا 23 ةديبكر دقن كنك عقلا حرر دافور اا

#8 > 

 دل نيمكلاريصق طقفد حلا ىلع ن دك امردةريصقدنأالا عرد هيسندَبلاو

 َقيمويلالاعت لوق باعث سف ب و ةماععردلا ىهل.قود ع رعشة ردلا

 رصلا كد ىلع هَقَدَش أر ردا ل_وزعدقلا هاف هقَرعفاوكش مهن كلذو كعردبلاق كندس

 فضال لاك هيفح و رالد يا ولاقىرهوجلا ى رغدة هنأ نيحا ونقيتسافهعّردب أند

 ةمطاف لخلل هيو هلا ءرك- ىلعكثهدحقو ثادبأ عب اوئدن سالف كردي لاكن مْلوقو

 اهندريصلا ى هم لقودر لا نم عرذلا ندب قد لق ىدر كلا لدن عامل قا هلعدتا ناو

 ثيدحفو ءاطعلاةرثكدي ربع عمساوىأ نديلاوءاد رلا صاف ضم اعطت ثيدحىفو

 لقحيو عرذلااهيشت ةريغصلاة سلا نههَّنَدب اراعتسا هندبتحت نمد أذ خلا عشت

 (رشعسداس برعلاناسأ ؟5)



 (نئرب) نونلافرس + ءاءاالصف 3-05

00 

 ندبوتدبلا تدع نمهديحرخأةىرخالا ةياورلا قءاجام هدو شيول آانديلفسأن مدي رثذا

 لاق انا وهل لجرلا

3 3 : 1 ّ 77 - ٍِ 3 1 

 حارضلا نيبىر الا كرتعب « ةعركرانو ساعندباهل
 .٠  000و ء.ه-) مث موجع هَ 01

 الئانأ لاقي «وردصمةنذأملا ىثو ةنذأب رشلان هنالفنذأب قطنملا فل. «ثنب !لاك
 مث هدو ت5

 1 (نبذبإ) ةد_هامما لئمّلعملا هدب ريمسسالا ةسرككلاندارأ ار ةسرتعمودن رث

 بالك بن ملجرل بعث د نأ حاععلا

 يتسع عنم حران رخآو . جس رو ىاصالوقأ

 رك 0
 كةدوس وهدم
 يل قو فجرسو * ىجرسن ا لرسي لهكندش

 2 ووب و

 رودمرغصأر لا نمبر 6 ا( ا رلا اذهىلا همسن لاق
 س وهم يقاس هاج

 ىو لج ازابلاف فرايوهاسغ لاق ى -راقهل_صأ ةهفمز >وأ لاق ب امرا اك

 نحارلا لوقو ةغلابمومظعت

 دو و

 جعلابم عالانامعطملا « ععونأو فب 10

 0 دو َّ 00 جيربل ارمس تك ةادعلاو

 بضل بذهلا ا" اهجةددشملاءاملان نملدنأف يصيصلا وخإ رمل و ىشعلابو ىلعو ادا ار أهنأق

 زحارلا لاق كروي هل لاقب والاب ١ اريثك للا دة مرج رهلا نم

 قارعلا له أدل قابلا ليقو بدلا كربلا ف ارعالا نيا 5 ةضقلتل ةناددع فر :

 ا روما رض مش رانيا! ا ارد نيحراغصلا كندا
 هس همو 2

 نيب لمر لاقي ع ومن د ريد ب وفر نماانا ةيرباوهربغ مااا اريراولا

1 02 

 ىلعلتلدلاولاق نب هرب ل شمس نب ريالا بأ ا هكر ١لاك

 راو العلا نونا داني عطاماذهورلباو بصنلا فني و عفرلا ف توران م وأو ةكلزةعص

 ىأبهذماذعو لاك رنيلسغ ثمان مالكلا انا ريطل هلتأد ,لهنالَنلعفْني ره نركينأ

 وهلبقو دسألا باخ نر 6 يصاوهول ميو ثمن يأ نأ !سايعلا

 تلاخرافط أن اربلا ثدللا عداصالا عماهلاكب ففكلا نيل لسقفو ناسذالل عمصالاكعبسلل

 دسالا



 46 (نذرب) نونلا فرح « ءاملالصف

 وهو و ره .ه . ., ع 74 0000 2110 -

 نئربلارهطظلذلا اوعسصالا لم نيربلاد زوألافو ىاثآلامئارْنأأك2 للاقدّدالا

 إل و -

 سقلاو سعال ات
 م بدة) م

 رفعت .امهتثرباعذار | ارداماهيفَح بسلا ىو

 كنوع ل اريثك ار طم فصد هني ربأبل دان سدقل اك سه ارعش قروهشملاو

 وهوتارتلا 1 ةارن تصلى ردع 1 وهئئارت متم هحاتس فار كا

 نئاربلاراعت دقو ناسنالا نم عداصآلا ةريربطأا رعابسلا نمىه راهلك ع ايسالنئارعلاو را
 سم حسو 7 هه م29 5

 ل- ءلاراتشمو لدتا ارك ذهب . دن ةدعاسلاف نانا عباصال
 مو

 تتح اولا لَم هروذ »* اهجابأ لاطواهل بش ىح

 رو ءّلئ--لأ دامهلا ثد داق 0 امئارءوجس تس 00 9١١

:7 5-3 2-1 

 0 عل 0 0 0

 بضال نوكي دقو ماجلاو بار اا لئمريطلا عابس نم نتي اناشعل اوانادغلا لاقأك

5-9 
 00 وبسدشلا ”لسقننربو عوبرلاوراغاو

 <” دمعمو ع7

 ٍبااقلاك اس نم هسا * مكسب باطل
 8 ا

 ىدسألا نارقلاك ولاف دسأ ى نم ىج نر هربغ

 بناقكا كيس نموالومأالع» كربلا 5 ها

 هرتسف كلم يش اال

 0 رطقداو“ ازابرك راابا خشب ناتالي

 < وموسم

 ةئذربلاهنرعس كقور هما كل وذ درا (نن ( كلذرمغهطبض لبق ةولاقرديىلا لوهيلع
2 

 لاق هنودربىثالاو

 < - ع # 98ه ص 29 - ه2 م

 لئاطريعةنودرب ىلعتنأو * هلوح ل.كنا كب تااجذا كس ار

 و < هم -

 م و 5 ار مناك املا ن منيذاربلاو دارو

 سدالاذهو لاك كانو نانو اانا بسحأ اود ردا لاقل لفل ونيذاربلا

 هف تف لوامعأ ى أى ندري ذكواذكج نعن الف تلا س لانا !جرتؤملا نعىحو ىلإ



 (نزب) نونلافرح « ءابلالضف 3

 لاقو تلا هو برعم ىراف هيف برش علطلا ريفا ارسكلانيز ملا (نندإ)
 رى -ه- . س89 و< 01 70

4 

 ا الو تلت هفصن نمد :ةعلطلار شق نيزربلا ةفينحونأ
 2-3 و 05-5

 اهنيذرب اهعش ةنوح #* هيلا انسانا

 اهنيطىَر أب جاسن عل »ع 000

 تمفعطقأ او ًااهيفاملقا ذاف ا هد لاك لضم انانسفلاا هبيذ .دبتلا فو

 3 :وحلاولاق نيلغ لشمنيعفهزونالز 0 1 أَي 2 تاوضواف ىرخأ

 َّس نيزربلاىرهوجلا ةسساحلا ع قا را بلس 0 1 7 00 اليلءفهنز 000

 لاقيءارغلا ىانرلا فبيذهتلا نك ةعلطلا رشق ن مذ ا مولا رسسكلا

 اًوراهلُكلجوزعمقالات بيذسهتلا (نعب) ناكْريلاتبالو ناكريدوسالا ءاسكل |
 # ددص] نمل اسوم ت ول

 ةياجاذا نهرب نهرب نهرب لاقي ةندبلا ”لوز ..صاغأل العا ناهرملا نيقداص منكن ام ؟ناهرب

 لع نيم ًالمناهتقسقح ع نءربدال ىذد-!|لاش حباحزلا 2 ا

 11 و 2 7202 112 هو

 ناهربهقدصلا تيدا فو ةحل !ماقأ ] هملع ن نع ردقو بها ربناهولا عمبو ذيب نع“ نشد

 | لاقو هيلعودسق ا ىزاص صوفا لح نم ريالا اطل ة امن ىأ ًاليلدلا 1 لا

20 2 . 2 - . 

 نمعرب )لالا و سنا نيب ام ةقالعا كل ذو اهجا 0 ليلد
 . 92و

 دخن ئ نزلا تئ) مهنباعو مهملاعةينعسلابن رولا بيذولاةيتمسلاب لاعلان مش 3

 اسرففصي ىدادالاداودولأ 1لاق مدع دس اجو ثدللا لمه دقو فوح هلوءاملل ا

 وعموم 0

 هيج حاف ايدقصو

 و54 م - و.

 راج أنبأ ف اجام لم * اوك هنمووف فوكبا فوجأ

 و همه وما دمع

 راج هعناص لجو ب عمو هو را بعت احن م وحلا لسه ناهس

 8 منوع <

 تيدشتنأوتواتلالثراعتا سر ىو ءلهديوبتل فوج سوف اب

 || زانأعتخ وى راذ عابا لاق قاسلاورعوأ * ناجم فام لم« ل

3 
2 0 0 - 

00-0 

 ِ نيزاملا يفسر لو » 57



 ١ 417/ (نط) نونلا رح #2 ءابلا لصق

 نواح ًلاقيو شعاذأ نأ لبعفامزبالانالء الا بأ لفت قي هنأ 32 اعجب

 ىفمغانيزبالاولا جابيدلا مقر وه ىربنبا لاق كسلا كلايكو تااوموللا نوذلا

 ٠  2و 9 - ه وهم ملح .4

 ا ةنسابلا (نح) * 3 زاالا نرتسمد رحآلكو « دشنأو م بالا
 ا ,

 لع اياك ظمأ ارفلالافو اه: هز ينم 0 ثوكرأم قلغ ناكل ةقاشمن مدخن

 قم ادس م

 نباثد د د> ىو 00 كرعب سياولاق عانس تال ل ءاةنسا ايلاون سا 0 ماعطدمف

 الآ اامن القرا نيالا يرسل ل

 و - 200 - هم رس س5

 2 همس م

 هرلع 50000006 تمرر وراعاد ع نر جا

 2 هه 5-7 -

 داودوبأ لاك ماشلا اوم عضوم ناس و هسعد نسدد

 و ته )هم ب 27 هم 6< هر 22

 اود نهتدتواعمجن عع أناس لفن متالد

 عجلاولاف بارغل كت ىلع برم اك ذك لهاجلا فرخ 0 رمد ن ها

 ها عد دع

 نايس عدا ومهدنع :وهااف ندب .وغللا ن ءهيغامأ ناي 2 0 درع تا دوهنصلأ
2 - 

 تماما يوتا ممقدساو لاك اوه لانا لءناصبو 0

 ناثالان 757 نطلا (ن) سيب زعل تسد درااروس ام

 دهاشىربنيالاك ةغاشا:نأةدسعولأ ىدو 1 ذمر عقلا فالخٌقورعم ناومحلار , اسو

 ارض هلا كد

 > ه هم هود 9 + 0
 اصيح ثيدنلتا دازإا نمايطب 5 هع عانوا

 كك برطاي هرعلا ل ]وو ندي نيس اب طلاب را وءارلا فرح ىف ري 2 ذدقو
 وو

 ب ,دعلا د ربل عي راو زاب رلاديز ترشوهر رهظو نط هللا دمع

 اك و )

 ءالتماٌةئطملاو نيطب نط طدلا رمغصتو رمشعلا قوفامل ةريثك نوط) و رمشعلا ىلا ن رطب هال ىغو

 0 رك م89 < ًَ . ةتهمياع 9و <

 كالدو نيطدوهو نطب و هنطد وام مب نط نطياضي املا رك نمر ألا ىهوماعطلا نم مندطبلا

 اديدش دب تا ماعطلان ملت نأ ىف موةطكلا ى هولا يلعن لاق دم علا
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 بهذ ةنطيلا مسهلاشمأ !نمو عودا ضخ ادارأ ميتة صم نمي ةنطبلا دللاقي و

 رعاشلا لوقهنموُةنْطفلا

 ىف طمضادك ىنهدهلوق

 هكر ى-صنو سوماعلا

 قىذلاوجلانونلاةددشم

 رسكو ءابلا تشب هنا توقان

 ها نوالادددشتو داصلا

 موي



 (نط») تونل فرح ب ءاللالصو 114
-- 
 ا

 امالحلا ساهل نادم رذألا با

 رسكلابن : دومتطت 0008-2 ملام لو لاَ طب هو ىرهوملا نبا. ثالف تامزاقبو

 حشا عيشلا نممنطب مظعانطن طع

 هم ل 37 وك 21

 الع مت * نطيلان ةاددالوأ عن و

 نإلرهللأ و»و لاف ساخنا انهه هيدا رآل قو نمد اب هاجم 2 ةنمو, هؤاتو
 ل را .

 ان ابحاث يدل ةوقوءاسُنلا ىلعةالسصلا بابهي .اعمجرتىراضلا

 1ص ري

 ا
 ١ ا : . # سدس

 ءاقسالاك هطن ضرع توعىذلا ىأ دنم:ثوطملا ثددحلافو قلم ريما ثدعلاو

 ًالخح هةَعدوعو مال- ااوةالصلاامهملعو انيبن ىلع بيعشو ىدومشي دح فو نوايا هاب 1 ْ

 للك ا هي 00 اناطد

 2 و هو م
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 نابل, يعل المتلا نع كا الا نمل ىلع بترو ه ليقوم الا

 صوصألا ضعبل باع دشن ما ىلع #0 دك اولاوو لكلا ةرثكن م

 ”زذ)و< < مه هس .٠

 0 رحدو راثبا كأس كو #* ل تادرس
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 هصيج نطبلا ماض لعبمو نعل مطب والا ه«ينالل الارمدك نابل جوز

 وع <. 0 هس ارك 65-7

 هئطد ىكح_:كد د نوط. هوهتطبمى لاو همد ع هتطي بلس كي نياق !ىلعاد- هو لاق

 ةمرلاوذ للا

 ع تاو رمان * تان مالك لاتامخر

 هب ناسيا عوملا اديأهبن ال هنأ كلذو دعواه ىلا مدلانمأن هو

 دشنأو ع ولبن د توك هلءاوة.شاملاو سانلا ىل لوما هن ||
- -ّ 

2 2 

 عئاجوفومنلب قام 031 هلاعط مكعب ربل كسد ن ندو

 ١ى و 0-17

 نطل نبال نسل ذاع مالا وتالسلا لف وانت عى ةفصقو

 وه

 نطمح راولاهاذاف ثاطيملك الاةرثك نم من عبامصَنْلرال ىذا لاق ناعم لارماشلا

 ةرعيد مل

 ترعلالاثمأ نمو 5 اعورأ ةيشعلا ناط.هريع كا 35 ةرو نيم هلاقن طملا صيجس هنأ هانعق

2- - 

 اهلاحوالبافصد تا رلا لوتامأو نا طبلا انةْلَح تك اًادتشااذا 5 "اا برضت ظدىلا

 يس 2 م ع ل
 اذا



 ١489 (نطا) نوداافرح 9 ءاماا لص

 هم 2

 اعورأريغى مضل ناطيسماس 01 اهئ مان لوم نمت رساذ ||

 ود 8و 5:

 مال طل ةليبلاو نإللا نمو بع دن برتمق جاوب سلا زاب ادعار ىنعي نضل كانك

 هءصس#ممب 8< هلع 207 2- و . .- هم و 052 2

 لاةيونطملاءاذنطيلاو نطيلا مْدخلازبالىذلا ناط.ملاو نط.لاليلعلا نوطمملاو هنطدالإ

 وه ءل ل 8. ال 2 2 ونه ,- 200

 تنطل“اطعتر دح ىف و هذطد شي نوط.مل>ر وأن وطروز_تدادا هفطمب و و ءا دلاهتطب

 ]ع

 اهتطيتبلاسرف ل ةطسرالدبرثي دالاقو هتطسبءادلا ككل ند اىاى هاك

 مه « هع سوع 7و همس د روور

 نال نرضو كدلك برشامهالك هل. نط وانطي ه-دطمهئتطن و 0-0 م6000

 همه 7و 5 هدم

 "هلل انودوءاوهصق تحك * 57 00

 * ةلرخهتطد نأ ناف 8

 اغغاو ىرتبا لاقل عصاوةتنوالر شور كس لسة اع :وهتطا لبق :وامالدا ره مطراقدارأ

 رد م رضاف هلل نقيم ترض الوش ماللا ىف ماعدالا نوذلا نكسأ

 نءةءانك كانا ن اردو فارع نع عضوملا كلذ فهي ريض تان كربلا

 92 97 وسو هه 7-0-2 هم و - هو 3 -

 اهداو رثكا داواهنطنةأر_لا ترثنو تضاداذا اهقزم ى-هد اهتطداذة_تاجدلا تقلأو عسجرلا
 -_ -- 2 ع 5 3 هذ 0 ّ

 ناتالا ةراهطلا ن مد ةرشعن ىحأ ربيان يمءاقلاثيدحىفو تدا وىأاهنطباذأر كلا كفو

 مهضعبلاف راثنتسالاوبراش ١ صقورامفطالا م ءاقتو طالا فتون املا لودادعتالاو

- 2-0 

 0 ءاملاب هءاصتسالا حاضتالا و 0 0 ءام مدخلا راذكم ريدلاى هة_تطبلا

 همأ ثردحل ا ىقورك ددود 0 06 0

 هو ثردحفو نواد ١ ونطبأ ماو َدمةرامعا 5 روذلا نودوهليقو "هلسقلانودن 31 او

 يجد در

 ري يسم ب ص سل: م يحج يعجل

 207 ازجفل قو للسقلا نوذامنطملا لاق ةلوقعنطب لك ىلع بنك مالا هيلع ىلع

 2-2 ومو

 هل نانا اسبوع لكى !ءامنيبف تالا م"هلقاعلا همرغتام

 تايل# م 0 و د نط ًارشع هذ»ان الكتاو

 روهطلا اون لا ضدبأ طم نير دو تهل اهل امقنمهلوقب كلذ ثادأ وو ةهلسقلا 0 || كن

 نا [رتلا فم فو ميلا موك ون لكن د ندا ناك م ”اًسّنوو نط 1 بوثلاك

 نطابلاكهري_سغ:ىلا عيمتحا ام نظبلابو هاب رهظامر هقلاسدارأن طبورهطاهندن ”1لكلربزعلا

 5 أوقو نطاوت عملا ورهاظلا الخ

 2 ع



 (نط:) ثونلا فرح 2 «املا لصف عموم

 ارجاهنطابو ادوساهر ها وط »* تددافدوقؤلا نئايضاعفسو

 ! 9ءعسةه3١ة

 نط .نطدقو الك لوقا تانابكس كالنار عبجا عضومد اولا عضوُفارجاسهمطاوو ودازأ

 ميوايدوسابم ”الاولوالا وهز, زعلا لد زمدلاَقو ليو رعت اعنا نمنطالاو
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 مسن قوذ سلفر هاظلا تن مولر ديك ملسو هيلع هللا ىلص ىو لا: نعل ار

 يئن ارهاظوهام لك معاكت امل اونا رسلا لع هنأ ءانعم ليقو نيش فلن طابلا تنأو

 لاعلاوه لبق ةووضوديطبحيالورصب دا لف مهما او قئالنارا لعبت اوه نطابلا لسقو

 باعث هرسف طاب ومال ارهاظا دويل هلوقو هستطادّتدَر رعاذاسهألا تدطي لاقي نطنام لكب

 ةناطبلاو ةرهاظلا الخ طابلاو هعضومقروك ذموعوان رلاهةطاب ودلال اور هاطلاقف

 ةناطمذ 7 -ةطباوهسصأو لح رانا حاصلا ومما لج رلاةناطي وةراهظلا فالخ

 531 نمتقذالو ين نمدقا تيامش بدلا فول اوت 0-0 رلا تدم

 قار هلاوخ ًقهرواشي ىذلاهرحأ خا دودرسس ب حاصل جرا ةفاطبن اتاي ل تناكالا

 ةنطابلاةمعّتلاو هنن .دملا نم را ٌةناطبلا نوصي اطبلا لهأايوماقتسالا ثيدح

 نليلاقبالو طبالا نطابلاقي وفكلارهظوةحارلان طبلاقي و ةماعلا رهاظلاو ةضاخلا

 الا يومن ناي ناكها ىسلا تبدح فورا هيلكىنلا فلل انوا طالا

 هرعأرهظىخسرفأ و ملعأمللا اونا انما هيعمل ان 530  ناطبي ىنعم .رعثلاك

 0 لعاقو وود رهط ود 0000 0 9 دو ا رمش أ هنلطإ و

 قلد نطيل س.ةوءرم الخ ادهءاصاخ ناك اذاةناطبوايوطبنْن تالي نالف ل

 لاق ردرسأ ميغان ايا ذدام ةناطن دوذلان الفت اوهصا وحومَس رص نالت ود صحأ
0 

 "اة وتوءرم 001 نطدموهو ل ا ودان الف َتْدطنأ قل

 لقمع ود مناط وذل اونمانيذلا اها. زيزعلا لب زتلا ىو لحد لهأن مراصوهريغ
 سهمو27

 هل جامو الق ليدالخ لات ب نوبت بوما - 5 .نبذامولتيلا: 10

 وم هم اع همم < 21 وهم 3-و 6و 00 م 6

 تنطبوهتلخدىداولا تنطد وهنطابتلع رمالا تنطبتو هنطا بريخأ ى أى هالا ادهينطنأت نأ

 ' علا و <11 - 000

 ةروكلاهنطاب و ةريرسسلا ةناطبلاو لوز عهتناةق_صىف نطابلاهنهوهنطانتفرعس الا اذد



 ؟0 2 (نط) نونلا فرح « ءابلا لصف
 0 و هءدهو هدو ه2 0-و ود
 ٍْ اهتيصقفقا وسالاوزوذلا عه ةفوكل اؤةرصبلا نم ةنطابلا اواهنمىحتامامترهاظواهطسو

 نامظاو |هنمضَمءاماهتطانو نضرالا نط و اًرران ناكو نك اسما نع ىصتام ةسجاضلاو
 | ةفيتحو لاو نانطي ريثكلا وردا نط أل يلقلا عم اولخادلا ٌضِماغلا ضرالا نم نطملاو

 || نانطب لمهتنبا يطب لد نط دلال الف ىو اطل اكدسلاو ضرالا نس ١
 | الط اوبل رهو عوز الازرق ىهوابض| رول ماتوا ول ضرالا توطي قا وام سرا

 كم 00 واهربغن مافوذجأ طبى هو ضرالا نمانطانالفذَح لاقي وىنولبل او

 ' ١ ماع شرعا نادت نمدام ىدان ثيدحلا ف او اهطسو 2: نانا وهبفتأوجو هنطب

 || شرعلال_اود نم ديرب ضرالا نم ضماغلاوهو نط عجب ناذطملا لمقودلصأن مليقو هطسو

 | ءاملال راسم نطبلاونانطبلاهب مستو ناعبتلا هيىورتءاقستسالا ىف مالا هيلع ىلع مالكهنمو
 1 علشل وةو ٌنطاداهدحاو طل ف

 ول ها و , ا

 قالا يضرلا او لئماكوت #3 هتانطين نيازي

 ْ د.كونا رهو ره لمان عخباو شب لان 1 ؛ وطاابتاخلان رطبا ومجاحت هتانطبلاف

 5 و

 0 :رلان هديا نابلاو نان 1 ودشسرلان 5 اطيلاوتاديعو

 قوذناك ا را :و نعل تح نمذاك امتانطملا لقوى رخآلا ل كب هئمتذقلا نط

 3 وأ يش عدسو رئاطلا عق راذا ضرالا ىلبىذلا ُشيرلا نمنانطملا ةفبنح وألا و تدل

 هس ارلاقب وددت رادع 1 .لعجام نارها اوراهطتلاوهسحا رفوأ 0 ل

 نانطاد>اووراصقش ميرا نانطبو اواو شدرلا نار ملختال نان هشرلو تاره

 0 ل->رلان ود نر هسا 2 نا 2

 لكي ؟نونيكبون نطإ رار ا ل 9 َّط :ًاوهنن اطبولعج هقمسأو

 وهسص رك

 ثوطبم فاطوةناطب ل عجانيطيت هيو تالف رطب وهنراوظفال_بوثلا ناو هنع

 ىلا ءتهلوق ىف ءار لا لاتقول رمابت ميلاد ميقا ايا وجالا نع نط مو

 ُُى 1 هد :اطيةراهظل او ةراهظتن البلا نوكت دّكلاك قربتسإن ماه اي شرف ىلع نيزكتم
-- 

 اه ىرهاظل ءانمسلا طب اذ _هو' نإ 10 قتدقو لاقي ثوكيدئبتمدحا و

 ةرايهظااو ةلملا لبابا ناس نا بوثلا نمنطبامةناطبلاءارغلارهغ لاقو هارتىذلا

 ) رمشع س داس نرعلانابسأ -51)



 اذك مل اهاخرتسا هبشفهلوق

 اضدأس ذبّتااو لالا
 ارم الاوز نواعم اهلك
 ىجاحءاج را

 ما هيمكعتاع ركسارملظلا

 (نط) نونلافرح ه« ءابلالصؤ 155

 اذاني ؟اانعلا نيهتإولىذ ارش لام زرو<عامتاولاف هوادبإ اان نات نست وروطام

 نمهجو لذ رخاموقرخ- ال مسلاوابوق سدح طك نوقاسهندح اوك ىو

 امآف هلك اشامول لا اهحوكلذكو نطو ريانا ا هيلي :نلروظطئاخلا

 هحو نماثنلب هام لع نأ اروع وهن سد ”راهظالوةراهظن اطبنوكتنأ زود الفي روثلا

 قبظو نطاي ف ةددبعولأ | تيبلا وقسم نمانباب ءامكاذكوانطوارهظبكاو ككاوءائسلا

 اعد

 نطنالا ىرهوملا فيظولا بدءا ىتح عارذلاان رس نافع امو نان آس رفلا

 نع ارنا قطو رطاوانطعتسناقرع 0 طرالاو نان الم هوا ةطاب قرع سرفنلا عارذف

 وهلمقو بتقلا رلا ما 6 1 ونيل ىلِ :ىذلاما ازحلا ناطيلاو نيفكلا فام 2-7
 - 8 ة7نص مسلم ميدو

 هدحو فار ءالاننا لاق هلاطبدمهتطبأو نط هتطرو ير سو

 11 0 00 تنل

 ماا ءاح ا 2 ا 500 هناطبدشمجد 0 فض دل مح + ميلظا ١ هش
 “أ

 زو <.

 تءطنو ىرهزالا لاق ةمرلاى تيبس نوعا لاو تاي .هااوأركنأ ادقو

 معبلا ]لن اطال اَعب ليمن ا ا او ةنطبأهعجبو ةصاخ بنقل ناطبلاو ا

 ١ ما زال بنل ناطبلا ىرهوملا هتمل لا نك دك للف رثك دفا تشب فض ةطاوو

 لتراب دل ةلزنع وهودتشا اذا ىماللناطبلااًمْلَح ِ تقلا لاقيريعبلا نطبتدت ل رع ىذلا

 لاقو لابلا قر ىأ ناطملا شيره هنود كذا“ اطيإريسعبلا تذطي اهتم لاقي

 ا

 ءوشامم ضغضغت هتك ئالف تامأيش نمو .لرفاو هلامَو توعل- لا نابف دامعول 1

 وم وم

 لئلا ذه برو ديبعوألاككن نمش هلام نإ ابل ضي رعوهوثالف تامدل مو

 نحول دنع صاعلا نورت كلذ لاف ا د امنا 4 26 رس ىأنيدلا مأف

 | تسلل ابر تسكت ءاخنلاو تجرح كل ينه تاماسك فوع
 25 هو

 مد ةدءس

 لاملايثك ن طبل جر وحدلالا انه هيرب لواَمَثوكي دقو ل اا صقتءامملا ضغضغتو ْندلا سحأ

 ىاي8ك هر 5 5 3

 نيطسلاو عساونيط» وأشو نطبدقو ةنطقلا بهذ ةتطدلا للا ىورتألاةنطبلاور 91

- 

 دشنأ ًاود عب ىأ نيطت 0

 نءبصنتو



 1 (نلب) 2 نونلافرح « ءابلالصق

 < نو سس ومر سمس هم هس

 انيطباوأث ةزينع نيبو 35 ايا اجلا تمصلو

 1 ع قواه راينا مران جرا ,طبتو دمعي ىأنيطت طوشلاد صن نايولسثد د>قولاك ْ

 سقلاو صال اق اهيفدرك رد وأاذااهتطمت لبقو ا

 لال تاذاساكنت 1و #2 ةدكلاد او بكر أل ىلاك

 ماه 1 و

 نطتسالاقيو 5 اهتطيت ايتذلا ةذاوخأ اذا :.< 0 هلل تادف ١

 تيمكلالوق هنو وطب وأ هز 1 اهأك تتلف اهب رضاذا لولا لعل ا

 00 ءاكلار غلا ىاترصو * تا را ارابإف

 كت بوانكباٌعباهز هم تل وول نط رع

 || ناويحلا نم سار 2 نيور علاق وءاضمرلاةد2ّن هلكت رتبدانملاو اهكاوك ة عاج ا 0

 ١١ لاك ريدلانر ريدلا قليلا مامن ارو نماهتانا أت ئاهملاو لاكحاسةلاوناسنالار 0 لست ْغ

 ١ ًءالكلا تنال 0 طتساو اهعماجلا مطبالعى أ اتطبت ةمرلا ىذلوقور وصنم ونأ ٍْ

 1 وو<- 53

 أ ناك انانرك !!نيطن جرو تاه رش عا مدن ىأن طب ري قاتلا عطن اود 001 ١

 5 دما
: 

 نا نركلا نسى تجزركوأ و الحر مذيب ورلاقو كالا ََن و رقسلا قمدازامك

 هج وسو

 ا راما تالا نيطرشلان ير مقل لزانمنم ءاعسأا مودشن رم مد نيطملاو :

 أ مومغلانالر دلل ام وهو قانا 1 :اةي وت مراغسص بكاوك الث

 0 نيسطملا نأ عزتنرغلا و اك ًاررثلا د اودانر رةناطر لاو لوا ةروص ىلع ةريثك ||

 ١ نيطبلاو وهلا ربارعو الا اذاكر يلا لح 3 «قورعم رقاد رلاالا هلال[

 ىلعدتشن رانك 1 (نكع) مهئارعش نم ىضح ا نطبلاو جحراوشلا نم لحب
 و لم ول هم 5م 4 8

 يضل ادد و نيدغ ونونلاننادهغوذاذغو داذغوذادغ (ددغ) اهيفىرئاملا

 ةرابع نيطيلانياوشو هلوق
 نيطيأ اوأ اوهو سوماقلا

 ىيينعت ها درو

 قفاسكلا دشنأو ثنؤنورت ل: برعم مالا

 ىدت ع صلان ءّنداك امنادغس 7 ؛وطحاجتلا س رسل لاف

 نعبلعىورو لامع اكل نافن تنام ئزهنالا نق :( ايما رخ عي لاق

 ف «(ناب) يللا نوضرالالاعنلاوةلاعنتر رضخا سيمو اك ارعالا نبا
252 7 

 ماللا لدباذتالاللب ل صالارثال انبالاق ت تاع ىأ 1 تان البامفادالب نوطقتس دخلا



 ناكح .ءانهلبأش عو

 قراوطلا نعل ف اغدمحاص

 ها

 ' (نب)“ نونلا فرخ « ءابلالضف 0

 1 انسب فرعت نازعالا تناك ل هو ه زعاشلا لاف ةيناهنمدغلا نشلبلا ((نسابإ). انو
 شعلا ةعس ةينهفرلاوةنهلبلا ((نك 0 هن دلو سد ءلاك سن حج مذلانن سساملا ىرشوملا ._ِ 1ع 6 ِ هما 03 2 ال

 . 52 >” - - ع 2 «ث 7 همع 1

 5 ع 5و 3 0 0 5 #0 1 . 0

 اهنالءاهلا ف رحىفهلب فرك دينااهةحةينهلب ىربنب الاف اهليقامةرم.كلءاتراصامناودرخ

 قاحلالاوةنئعبقاحلالل نان رئاز هسسفعايلا ىتوتلاوزلةةدقدلب أش ةدع ىأدإ+ لان و معلا

 ةيبطلاعب لال 0 قامالا.ينملدباناف يزعم فاماق لالا ىفءايلاوش
- 

 02 اي

 لجرقسوأ حاشت فرع. .بوثلااذهلدج الوقت نانباوءجيواهوخوحافتل اهدار

 ” دملاذاثيدملاىفو ل ا ارالا_عسا هو عجب ب وميسلاو

 تعا ع رورةيلاو »أ غلو فلا ضبا حيرة وتهو ركل يلعقلطيدقو لا ةسيبملا

 لامي مسغلا ضياع

 ت وء5 07 3 3

 7 ا عسر »+ دنعو سناك أن عفان
4 

 4 هت -

 بائألا ملام 0 0 هلمعارألا 50

 000 1 ناتك وسم ةرقر اص ةناهدالو أ حو طق - رعب ردم اورو'

 ا
 ةيلامئاسوب ًاهنع ىورامف ىبعصالا ادبأمنغلاةنبمركقال ب اثذلاو ادب جدال مارالانالادبأ

 0 ةجيااروبلا كصوةمرلاوذلاهنانب و وةيمطلاريغو ةبيطلا ةحئارلا لاقت
 7 هم 2 تك 4 8

 ركل اان دان ايس 5 برطق“ابملادوعا بنبأ

2 , 

 ٌةقاضالاهسةحنمناكو بطلان ونا .1يسنلا بصل ناو سانكلا يدقروت أ [ة”|ملادوع هلوق

 - و ع 77 - 7 هي 2 1

 تافكىأ ا ايءايج اءاقكضرالا لبيب !ىلاهزهلوقدنمو اديز براضوهمهلوق ع راضف ا

 ةنملا ةئارا شي ًةئيلاورطملان مهراعب أت اص 6 اهاييعرذجا لوش تاو مأوءابخأ

 يبل اولاق اقف ةسبسطلا ةحئارلا نَا نأدبجوبا :وبامعز وى ربنا لاقنانبكلذ لكنم عجبا ولاه

 اييئاح هللا ل نعل مهنيا هسيلا بخ نبح يبت شالا السلا يلع عوقب 0

 3 / هه 0-6
 نينمّؤلارعمأيىنتفرعكبسحأ امس كنب ثعشالا الاخت هباو رو ايلاقنبنا هدأ أ ناكلف

 ةجاسنلاب عاوب اون ثعشالا ااا امملامام لزغلا عب رئأك نمل زغاةليدج 35 اولإ :لاق
 0م ا 0 8 5

 ةليوذىأن يمسانكو دلو تنام ةحئارل ها ىرهوملا ةحلا لانا عضوملانلاو

 ىثو



 رق ناقد لاباس يوان لفقر ورام ذولا ءأم ارد رعت هن ةحتار ى مو

 ةولرما ند مط نؤلاودتسقلا بزل موقلا نال اغسلا تا نار ا

 000 5 ناكل تأ انزال نان ل راخملاحادقألانهعتاينبلا هضمي ا

 ىمدالا أ او بطال 2و2 دمروا هنماقأ ل روي ناكل اننيو ذنبا هي

 تيشقانتنلاوا هتف ًااذكناكع انيماحتبأ آرل اقيوتمزلو تا او نأالا

 ةموكحلا, هيلع شين ادار اوكار ءآ 1 لان عب رش رشا ,دح قورقاعلا تيان وىمالا ف

 نوكثأ اروع هانا رعاناندلا لب« هلوقوهيقماق اذا ناك 5 1مهلوقن هتدكفاى ]نمد

 اماولعفلا ىلع ن 2 نآامافةنتنملا ةحئارلا ىه نراك مم نوكينأزوع وقزاللامزاللا

 سايعاى ربنادشنأ و كا واهفا ارطأ لق و عياصألا نانملاو بدلا ىلعتوكينا

 سادرهنا

 ارداحتدبلا فناططاي هسقالو « نادم تءطق ىتملالأ

 نأ ىلءني رداكىلب ىلاعتهلوقىفتانملاو الا هاد ون [لتةورباج ثددحففو

 هدناامامأف ةعانصفا مبعفتنيالفربعبلا فمك اهلك ىءراغلا لاك هاو نعي هناىوَسن

 هلوقنمهيوبدس
 راقأألا افنان 5 دا ارطلا ىلع تاعَجدق

 وهامعا عجلادحا وهبلع نك م كك سنملا ةفاضا بسحب درفملا ىلا فاضأ هناف

 لافوهلةالددعا ا رثكأ اءانا وراعمسااعر ولاف أ اسيل جو ردسوةردسك

 هنب عج لك نآل صح ناتلاقي وناّسلا نماسجدي رب » رافظالا فاق تاني +

 لكمهضاون رمضاو قانغآلا قوفاود رضاف ل_-وزءهاوقورثذيودحو هنافءاهلاهدحاوندبو
 و 3 3 ِء - 8 5

 دحاولاق حاجزلا نءىرهزالا ىد وندبلااضعأ عيجانهه نامل قصساونا لاق نانب
 2007 1 و 7 1 -

 نمتانيل اقاقت_شااغاولاو ءاضعالا عج نماهريغو عداصالا انههدانعمو لاق هنا نانملا

 9 ع - 1 7 4 1 03 2 - 2 ع

رط اتثانملاثدللا ةا لسا وةمأق الان وكبام لك لة*«ههنئانمل اوناكملادنب !مهلوق
 ند عباضالا فا

 ةنانيلاو لات ل تالاو ىدْيآلا ىهوئوّدل اوههتلابا كح دال اولاق نيلجرلاونيديلا
 5 <هو

 دشنأو ةدحاولا عمصالا

 راغضصلا تاسنملا ىف هلوق
 حادنالا انههتاشبلا هلوقو
 ىف هرخ [اتلاباذ_كه جلا
 ةماهتلا نم ةحسو لصالا

 قيةدامفثيداادروأو
 هرخ نون اهنمةكس ىفو
 لويد 2 ثيدهاررجو



 م لصالاباذكه

 1 نب ىلع نب و ةرامعل هده دعب

 | داهشتسالا ةيساناا ىهو
 لصالا نم ةطقاس اهلعلف
 يع

 (نكم) نونلا فرح 4 ءابلالضف 6

 20058 2 - ءومو ماي

 هنانمهقوذ ا دل 03 هناك ب تفرك أو | مال

 يلو لاتانيصالا نابل لاكن .هلاوبأ عبصا سيق ضف, ملعدحال سيلىأ

 لاق انما فرطىذلا فرطملاو 95 اى نالت 5 دسشناو عبصالاد 0 اعلا

 9و 30 6 تمم

 هداوبسيورهفانبباعباكول بدع تناك أما مسام لاقت او ةنانب لصشملكو

 باري هون ةشيدحلافوبرعلا ميشا ديسابا ةقانلا تاب طشر مشواهيلا 1

 ورعوبأ ةبشعملاةضْو َرلاةناّسلاو ةنانيلاوةرصملابةعدقتلا لاح نم للتلوالانونلا فرغتتو

 ةنبنبلا ىهو سعف مالك مأكتاذا لجلي ارعالا بالا عّدتلاو شل توصةننلا ْ
 ”ىراخناريثكلورعوبأ اد و

 ه 6+ 5و ومد

 ناله اهدنعر كومو * نالت ىهوربلا ىتعنمدق :

 5 ناببلا لاقل اذ ىشو 5

 قرط ىلع قرطابيكر تنعم اذا ادا لاقي مصشلا نمق رطل نبلاوقطنما نم ءىد رلا ناينملا لاق ُْ

 لاهتانفاهيفماللا نولعجم هتئاو و كمال هللا لب لوقت كاردتسسالا ىنععلب مهلوقفءارغلا ٍ
 اذه فين نمول البال نعمل ن ولو تب نتلهابلا تعمسو لات باك غل اودعس ىددغل ىهو ||

 دعا 0 كلاردتسا لك 1 هدس نبا لاك لدسبلا ىلع وه لمقو لب ا قاف الو كال '
 د د 8

 ةرثكىلا رتل مال نم ينو ا انور يوزر ليديز داق ههلوقو لوالا نءبارضالا /

 الابررع أن مرهاظلاوهاذهلاقلق' الاال رك "الا ىلعم 00 رانحتسا لقول لايعدسا أ

 -_( 3 هرم

 ةانم مالوم أف نهفءوضامولاق أمس ةعاق ةغلب نوكأ اذه عم عفدأ تسلو جنا :

 رهشد ثنأو باعت نع عضومفورصمدغ أ
 لا

 اهريعنابنتا أبشع #3 مهريغو مت ىفاهاننراصف

: 4 
 لاقتف ةئيطحلا هرثذ ناني هل لاقي ام ا لاش مت ىنيلءام عب |

 مسا سوو 5 00

 تاذىهو يا كا راكب رت (نكم) املا نعم "زا هناناكربزلا 5

 كيل. لاق لكمال ارو ضع كأن يد
 و 8 501

 ئركلا قل اانثلإدو رب »* 3 8

 تذل

 اا ال لا ل لا

0 



 ٠ ت15 1 عج د وو قو وج ا رت 17757171 57177121710 617115701.773: 16277171 1, م 1 تت: نا 1 ل ك ةتق _

 0و 5 اعود ص 50

2 |1 
 ةلاعما ةكاسصضلاةنانيملا 6 نثر را

 رعاشلا لاق

 درا 0 ع 5 ةأيحعمنا تانجابرا

 را ماو ارسلان ذل قواهقلتسواملع ىدنمللا ىشلمقو جرالاو سلا ةستلا

 ىبا رعالا بادن دهس نسور ني نجل نتاع

 و

 ميعتلا كيل الو تمعلا 5357 0 لو نابت تااكالا

1-0 

 موكا والا ا 5-53 سا "اك ةمعهو نو

 لسقو هت 0  هلوقو ماطق 0 لع مسا هنأ ى دنع ولان 0 رأناهملاشي هناف
00 4 000 . 0 5 . - 5 / 

 ْ هيل لو ممملا ناماعلابو سم ىرهوخلاهدروأ ثلا اذ_هودبعلا قانا نءذوخ مرفت ل قدأنل

 اضأهرك ذو هدء_س ربا هدر وأم اهلان اهاعوهو همسن ىفدازو همسا ىلعهرقأ لب ىربئ.اهيلع
- 

 2 3 : 2 7 5 5 3 ١

 ىرهول !هدروأو ن هع نددل«+ نوف لاعاثو نال عا ده ىلعوطلاقو هوعيف
 و 22 2 23 2

 ا 0 كا 0 و د 0 3

 00 9.9 هءع

2 2 ٠. 

 زلوم ةزسه<

 ةمرعلايف ليخدوعوةيرعلاو وة .نامركل انيباملا الا نهى هينا اوني اب ,رلا |نمنرتسنلا نويبلا

 رد كاف ةنينيشا يامن سنبل (توإ)

 س )9 وردة -

 اهنوموقلار 1 ةرغملا 00 مهتاسأ فو رعماوزواجاذا

 ١ 00 اجو ورادمسلا افنان ةحئا راةييطلا لقو را للا

 أح رالاو ان مىبمتإاسفا اونو وا ىرشدلا

 ١ اا سهم اونو وهاغاو لع وارلا نا بقول نال دو

 | 04 سل 3هماص 1 .

 1 برش يهاب || ومؤشلا ضن 1 ندد كودهشب يب فدل اوهاسع ا ل_قواضد اسال ىو

 ْ نيالا 0 ”ءلخفرج نأ نان ع تأ | فو رمل ١ ١١ه

 ْ فسو أن ءىردزالا روم ط صرخ راو ةر ل يودي عطاه دخلا ميلعلازال

 ع ىد-و 2 -

 1 اها ووو مضلل رن او بل اهدنا اوتار حا نادك

 هيف اذكهزلاةرغىلا هلوق
 ةرغىلا هلءاو لصالاب ضاس

 نرحوخلار ظن اموأ رظنإال |
 دعم ما

 ةراسع ءاسلا رسسكم هلوق
 مضلاننا اوملاو "هل-_ةكتلا

 ناوبلا فةغل عل ادوع

 ها ءارغلا نعرسكلاب



 (نيب) نونلافرح د ءاملالصو 1

1 

 ريهشلا نمير ضئاببلا ىرهوملا تاع ئردأال ديردننا لاق عضومنوبلاوه ودام

 سدقلاو سها لاق ةناناهتدحاو

 - 9و ل هم -

 رطقنملا ةنابلا ةيوعرتك *4 ةصخرتدو ردهر هرب

 ماشلا قل الفدلانثي دج يفو كانهدرك ذنسو هللعو نيب ىف هدس نا هرك ذو نابلا نلف هن

 جدال يق لي قالت ا 011 ع ىاووابب ضو ل ناو

 ايرينا ةباعسارا2ُ اولاو بةانكاإلا للتو را السل صالا وبلا ينال نبال

 اهرهاظ ىلعالج بالا اذ هىفاهانرك ذولاقءابلاونونلاوءابلا بابقءىهتنأ تا

 رطملانم اهفامدير بابيناوب ءلربءاهسلا تقل ءثيدح فو ةعومجتالا تدرو ثيحدرتإلا مناف

 داب هوني لملف عضوم نيا
 . اعماق بيرق نمي وبلا ةادغ 3 عارف ىداثما ىداندتلىرمعا

 هع 25

 سوأ بن عملات عضومتاناوو

 هلك !رفاصرلاثار قفار تعصاقنوبف تاناولن مير

 رعاشلا لاقت عضوم مسا مضااهناون ىرهوملا لاقو

 امن داوكلا فار ءاكايصت « هلا م اع

 نعلاحاضولاقو

 اكان ليخفلا سارت ماناذا انسداد ىداو حالا

 َنايََرلا لاق ءاهلا ف دماج ارو لاف
 ةووق

 ناونىذوحنن ءالاوط * ناملتالا نمي اذام

 نمهنالاقي (م .ركملا ني دمي لاق ) ديدشتلا اوهتفلاء ناو وابع وهذ سراف دال ىذلاامأ ولاك

 2520 يملا بطلاو أن عءاناواهن :كامأن نسحأو ضرالا عاقب ب.طأ

 ناهطلالا ناساف دعا * دس داع

 نانلا قرا كلو 22 ا وأ

 ذَا تفي ل.قودابلا مضي ىهرمالا نا لاق ةناوس البارين أرد. الجر نأرذنل ثيدح فو

 (ني) قارفللا ةنوملاو'هليصفللاةنوبلاو :رغصلا تنبلاةنْوَلا فارعالا نا عب روم

 نيبلا

 بسس



 ع هوس م ةةوص تودو يما هم وم وهس

 ٠ رن دا دعو انك درا نيلانوكي هنيهجو لعن اج وعلا مد اك ىفنيبلا
 رعاشلالوق لولا نيبلا دهاشودادضآلا ل

 2 و 5 هكا و 0 0 20 35

 اهنيعو ىتيعلصولا كاد ترقق 33 ابو دي نيشاولا قرود

 7 5 5 25ه

 بر ذنب سد كل او

 تكن نام ىوهلاالولو دع 'ىوهلا عطقب اليملاالوإ 001

 رءاشلا لوقنيب عن ةرفورعو ادشنأو لصولا انهنيملاف

 رو راهي اس نيبديعت 3 رت اا ايدك

4 
 كا 7 ىو)و

 أ امس يلا نوكرهذيس بالاك ضلع 2
 ْ 56 :رقنو عزت منك نيا رتج كج عطقت دهازيزعلا ليزتتلا و اي مار

 ْ عفان رقمك امديري فذ ا نا رمكلسو عاطمقت ىأ ل عفل ا ىلع عئرلاق بصنلاو 6 رلا

 ا ةدجنو را 7 ورع وأ 1 ريثكن ارق : رام لك ىلا او يصاع نع ل

 ] 5 ىورسابعلا انأن اذ مكس ارق نمو ملعون ةاررعوأ لاكو

 1 منكام عطقيد#تا ىنعملا مَ نم حباحرلا لاقو مكسب ناك ىذلا عطقت انعم لاو هنأ ىارعالا

 ا 5 - 7 اك دوم 9 1 - :

 | نمدريعوءار 0 ةمئادو همنا *.عىورو مكي ةكر دلا نمهمق

 ٠

 ا مكن 1 5 0 ةااودهر 0 .احوبأ ناكر وكشبأرق ةنادوع_منباةءار 5 نيوضلا

 ِْ تاد ءلا ريحا يللا ا .زودعالو لاق م ا : اورثك لوصوع الا 3

 : بانرات نالا طخ متاحوبأ | هلاف ىذلا اذهوروصت وأ لاق ديزماك هىذلانا 10

 ْ 3 اما ودام مكرتو ةَرهْلوأَ انّلَّخكىَدارُ 'ومتتحدةاولاَقف نيكرمشمام وقدباك فلز اع

 ا عطقتدقادارأم 3 ب عطقت دق ءأك رمش مكف م مأ عز نيذلا مءاعششم كا 1 ويا 5

 ْ هدم_سزالاف همهفافءاك ركل رد ذنمىك راح لفل 11 ةمكشي اف ىأم كا ٌلرشلا

 ْ رقهلاوأ مالا عطقتدقل ىأار عمل عانلا ترا اسوس ل

 | عوفر ماظل ٌبوصن مناك ناو مكن وكي نأ نم فخ الا ءاريناكامرشالاو كتيب درا
 6 000 00 َ 37 3 ١

 : ءانامهلا معتم دارطالعضوملاعوذرمناكناو فراظا | ةيسصل هيلعترق اهنا ريعوز عشب عضوملا

 0/6 و و - َ - -

 1 ا مزلي سدل هنال هل ءافاسهل امعيتسأ نهى م» ادناكم١ دتمدلل ةنفص ىه ىأ "نال 1لا ءلسان ال اافرظ



 ةلوعفم ىعع هلع اف ىهو هلوق

 ازكو اة قلطت ىأ

 اطّقسه_ءفلغلو لصالاب

 هيسصعم مإ لمأتف

 ن١ نوذلافرح * ءابلا لصق ع

 دوا ب لاا

 نأ دبل عم مهاوقدلاىزتالا !لعافلاىف كاد موزاكاضتعانملا ادتمملا نوكب نأ

02 

 كلعثدشنأو ةنوكيواس ى ول اَنايدقو هأنا كَم : ور ن هريدي كعاسعسىأهاَر

> 

 عداوبن ماهبىأن ع 35 ىوولا نمد بلا فىوجتاهذ

 2_ 2 م

 ةرتنعلاهعقبالاو هنيبلا بارذ 526 وراه موعلا ناي ةقراشالا م امملاوا

 ةقءوس » را د ا هع

 عقبالا بار هلا منت رخو #23 5 ًاء-هقار دينو .ءظ

 زه- و ' كد

 علوم ش هرابخ الا نال 35 هنسأر ل "اك حاندتا قرح

 قارقلاب ع نال املا هناندو.نلاامأذ ن نالح را راقئمارجالا وهنيبلا بار غثوغلا ونألاقو
 ا

 مق نءحدقلا يأ برا ثددح ىو نيموهف هل -ةودد دج نمد نانأفدبرضلوقتو

 قو قا الاوان ندوه وير نم 0 دا لي اد لالا
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 | ال لاى بلاد ؛ وطلاب س د وتحل لصهتفصفثددحلا

 1 و 9 م _ٍ : درا ل

 | .هدكاوأنيوالان مالا ةنئاسلا نوك_:الو ةدح ىلع هنوكمفلاعدانس ناامماا بلطاذا
 3 0 .٠ م - . 2 010

 0” م 3 5 6-5 3 5 2م ع 53 ٠

 لاف ى عسل ثيدل- -لقو انو نييك دبوهنان ى و ةنابإم اوبهناأدقوام_هريغ نمنوكتالو

 5و و

 دوس: ريسشب ىلا 00 هللا ىلص هللا لوسر تعملو تبعد نب اي

 هعمل لهلاقفهدبشف سوه هدا كمال قرارا اورالا 0 نمالق لكيت

 قعد مال فافلاك اللام ذاَذهَّتْأ | ىدلا لع مْ مهدسحاو 0 0 د. !ل هلا 5 لاف هريغدلو ا

 0 ديب اولادعي تأ نو 6 للا فممالوأ نيباولدت ىذه ىلع د, ثا روجاذهاذه

 تاب سالادر ةيئأوميثالامدحاو لكتيطعأل هىدحاو كت [لدهلوق 2

 ىحو كتيطعأىأل بك سمسا 01 و 0

 ا هتابو تاب : از ىلأ نءىدراغلا

 نو: لودجقوفنانرت ع #« ىل ذولا دقو يع
 3 مسد

 لة ألات تالتة ماعلا ف نشرك دج هت ءاي درا 3 نانالجرلاَنياَسَو

0 2 

 يدم تالا موريغال“ اهلابةنئانةقلطتو قالطبه_:ءتلصننا 7 لحرلا

 هو 3 1 كدا ىو ٠

 أه ا اناط يندر افيد >> قو اضرتادىأةيضارذ ثيعدلثمو د 0 تادةةلطنا

 )0 يل 1 دبع دخت

 قام



 (نيب) اكل ل نونلا فرح #9 ءاملا لصق
 6/6 شُلُلا ا ا ا ل يي
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- 
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 تدورت اذا ةيراسدلل لاقي ىل.هثنبا #3 هنوني ىيواثلان ذا | حامر طلالاه هنونس و

 ما م اجهاد

ًّ 
5 

 و 17

 ىسافلا لعوب دشن اول غسالا هقشضلا نعرلاةعساولا

 - هس 9 720 هج - 1 ا

 يي 5 فودو وعدوان

 3 ه وم ع

 »* قوعدي نإ همبل تا 3

 هسا يع سس

 دلك و

 اهم دواليخ تفسد 2 رحلاق 17

 5< 9-0 و 9

 ناطشالا ناومامئانرا #3 0 "نعطيك

 لاك قرذتتا مدصيا ا ل
 مل تع 0 0 36 ٍ

 اضيق ىلب قرأ 3 امينم ىبحل كار 2

 ن0 ناشد .اولاقو منيل نمالا نكيال نال اولا هيلع قطو هدوم وهلوقتو

 هيرودس كل ًالاقادك 3
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 عاردانزوةضفو قاعم * انانأ ًادنقرتن ئاننمف

 ١ هنعتامفناىأاهجوزن ةأرلا تن اوقدصللاةفٌكنمتنايدقاجما هال .ةفتاقيلطت نامت

 ا دقوديدجد فال را عابس هيفي زا كمال ىذلاوه نئابلاِ الطلاو هقالطا يلع عقوو

00 

 0 ناب 0 0 نيك تانج نع ةفاسلا دي تتاءلاغب وثيدنملا قاهرك درركت

 ٠ اذا ىه توا جوز تراسواهسو اذا منوي النيون ذا دقن نعوم

 نييىحت اني 7 ثالث لاع نست اهب تس ن ء تدعي ىَأةنيعرلاركلا ٠ ىه هن "اكوتحورت

 ٌ نيام قلل ينو: لان اوان رح : الاثر دل اىفو نجني عألابلا خفية سرأ

 . لا نوبل نقرة سرتلا جا رجال كلذواهؤاشراميصئالتا ىهذكلامونأ لاق نيلاحلا

 : مت ايارجفىلاى هوع ءاروداهاعش

 ١ جوعا ارجل أ ق1 لا كنتو راد هةايقند خيترسار للحج

 1 م -- 527 و م 59 و هس ع

 1 وتوسع | ونذالاتاوذامئانرا اهيفح وعااوي-اوت نعاس ماطش أ نايتانأك رف لودتاماكدارأ

 : . 0-20 ا 3 مه 0 ., 01
 نئاونرانآنم لهصتامناك 0 : 4 ١ و 0 داهم اك اطاعوةنشح اها مصيف 00 6 ءرر || ير ساكاف [هلعمعل طلغإتالدو لوكدرت قال منا: اك طار دي 1

 ٌ ةعساولار عقلا ةددعما اركيأ | هندسي اوناهصي هرعش ف ىدلاو لاهريرال قدزر فلا تملا هللا هجر

 ١ ت00 تونا يدل و 52 0 و 6 2

 الئاهنعامبداحركملا ىطن عولدلا نانأو اريثك امارس نعني بتناط_ءمالانالوإ_:منوسلاو

 اذك ملا تاوذ امنانراهلوق
 ”,لهكتلا قواهررحو لصالاب ْ

 ىأ اهنانرا ةباورلاو اريرح

 ها لاا هفاودأ ةعسسا

 ةياورلاو ىناغاصلا لوقو

 ةزمهلا رسدكب عد امنانرا

 ةباور نال ادا مكح

 اهبانذأا مناف ىرهوملا
 اذ_هىر-ه »وكلا ازعدقو

 درد ةفاذهأك ريرط تبلا

 ناهحو ند قاعادااهملع

 همكم ”وك هأ



 تع .-. متسم# »* ننال ميل ؟(

 اليحب داو نمو سبا منا بالقرلاذه دندن ود

 9و

 نخ ةلؤقؤ ور عو ديزني لاملاو موقلاَنيلاملاو م فامعلافو وحر /” اسنو دواؤلا,هزيغ هيلع

 مالكلا يدقترافوذحح طعس اوانوه نأ با وطاف فرالا اذهدعو اهات 56 ”نلهاو هل تهتك

 سو م

 0 نازلا'انعتأابلا فاشياسم لج اومابااننبقرتاعو ؟نيرانات لعاان اك ايفر نه تافوأ أن |

 تاقرأوه تلا قاشملا فذحل مكاسب فيلما ًاوزاتح يان ان : "كبف

 قاعت هلوقك ايلا فاننا ماجعس تما ىلا جلا فوذ-2 !ىلااناذهتاكىذلا ف رالاكو و

 هو سد

 د شي نيب هعضو مى لصاذ اني د سعب ضم ىددالا ناكوةيز لاه ىأقير لا لاو

 )9 ءد رس لك سس ب " مور 8-- هم

 ا *|امولا 5 هغورول كلا هقن لانس

 همم

 ىربر !لاق اهطفذع ودق خر رددت ىذأا و ريما وءاد_تالا ىلعاي وانما دءعبأم ع عذر 2 وأ

 شس الا لوقاهعي ضفلاو جفرا اوح يب[ مو

 و 7 موو 25

 والو هسنعل-<ز مال هترلاالرصتف كشفي 5

2000 

 تببلا وعول #3 همعح 97 تف قغاشي

 طقرأل ادي لافاان» 506 كاك دقو ىربنبا لأك

 3 ارفعملار ل ىقناذا #2 هتاسيغفطمتع ىلا ان

 - 0 5< .ِ و 0000 2

 1من ع ليوم 35 ةعرمعت وباجما كاذك اند ٍح ا

 ىفاطقلا لافو

 9-0 .ِ و م و ملا ا

 رتخ اذمدصص ؟تهداوذاةدامع 03 سس :دنفرطلا خاطري عاني ديق

 5-5 باو>فىال انوكتال ا دنس عع ديهانلقىذلاذ_هو ىربن بالاك

 اهباوجف سلوان اجدق هنأل وعلا انه دان لع لدي 'وبىرتاك انديد_هيهذهوامةدانزبا

 ساما نم بيدنا باب ةمرعنب ا لوقك ذا

 1 اوه و( سيعلاو اع امارمسع * الاندكم البلا نام
 7 سس جس ع<

 انضمت سااهفاتهوللا رغك نعل |ىكعةر ان>ترطخ

 هلامو



 نال (نيب) والا فرح #* ءابلالصذ

 ىثعالالوقءإةمو
 4 دو

 فيلا _روص نر رمل ام

 ظاع وم يلا و2 لل 0026

 قيادات ين 5 ىدحلاضااهر هدهدر

 8 داودو أل وقال دو
 8 8 همهم هم و - د دوم

 0 35 ارد اااه

 «دم»- ةهميدو

 ا هم اف تلال هينا رمديطاق لطم لوس سا ا

 ْ لعافو ل عفذ "هد ”لدبىلا نافاضي و ةأجافلا ند جنامزافر اناينهو اهو انبي لاقي واقل تراس

 ١ د
 ْ انوا هدر ياوجق ماوكلي باوجيلاناجانحيوربخوا دتبمو

 ٌْ هايلعل_ثداذاو ه_.اعلّتد دداوو م50 لوقا ارثكب اولا ىفااجذق و

 نامعنلا تنيةق 1 لوقلشفو

 و8 هد سك هَ 9

 ا ا 5 انرمأ الاوان واعي
0 / 

 1 ا لا ا 5 207
 ١ اكلهىآ ةءاقلا ومسهلا ةيومايدلا فمسهلصاو ىأمهتبانلهحمانعم ءارقلا لاقو موكلي

 1 2 5 هو 5201000 00 : - 00 ةيح 5

 ا لوةناكموقلا نبت سلج لوقت طسو عع نيبو ىرهو1لا لال>و طسو ةلزخعهغصنبنوكستو

 | اكنونلا عفربمكشم عطقتد قالون هَمْبَرعأاهسا هلع ناو فرظوهو ف .فذقلابموقلا شو
 و .و 0

 اناقع فصيىلذهلا شارتونأ لاق

 انوا هيمن قداصف 2 جاربةعقْل مقاله

. 

 1 بكاوكلا لاه هنأ ثيهلا كأن عىو ردح الا هن اننا ئرهلالا ضرالا خل

 | نيمو ةئيناش دو رضلاوربا ىفاهيىَدتيامنا ٌرقالو سهئاهلأيال لاه تال

 ْ تاخهمذ وبلا وهون ادقَرملا و ىدحلا و و نرالّك وكوهو بطله وااهنملامُتلا

 ْ هلا ةل اة اخ دعب" ىذلا مسالا ناكاذا ل او ةيدرملا تطتسوز عون ألا ايرغتملا ناك

 | نيدج ا تلآس لاق نب ىععلالا اذه ادب نوكيو همس ابرد_صماهسا ناك ناوءا دتبالا

 ظ ناكناوانيب دعب ىذلا جمالا عف رينمءاعصغلا نمنأالاردلا اذهل اقف هلئاته تاع لو تع ىح
2 20 

 دجحأ نبل يلغلااتيبدشنأو قيقللا مسالابوةهبقارردصم
 395س  س نت صرع ل مه -

 تريلا صوقثو ىغلا بهذ 23 هتحوجو تيب ىغانإ



 (ثيب) كوالا فرح ه« ءابلال دو 14

 م د رالف د ع ت 5 1 هه
 ؛ اثني وهدم _سنبا دك كلذ و عوفرههد_عبىدلا م.الافاثبامأو لاق همس ور احو

 أ 7 الا تعبأ ختان و: 0 ياو ورامادج :الافو رح ن ماعد و

 الع ناعما امهو*ىدرلاو دما نيب أنين نى ثلا 00

 رز ةسم ه5 مودعو مد

 ١ الر الا دور ني نياولا نوني ةزمه ىعسن فاو ههأاو جفا لعاب و هلو ادداو

 نحر ,الانيدسسع

 522862 "9 جء - بع

 انب نيب طفش موقلا ضدظءز وادق ح ى م

 امك رحهتمىذلا فرهاوهونإلا فرحي ود 0 ا ناين. ةزمد نولو باكو

 ةزمسهلا نب ىهفةروكمتناكنا رلاسلثمالا او ةزمهلا ناب ىنهفةحو نم تناكذا

 نكمتاهأ سلا هال ول ل_:مواولا وةزحهل اني 0 ويح تناك ذا ممل سئمسابلاو

 تناك ناواهنأالا نك اسلا نم فلاب ياللا زم قتلو ةقتا ةزمسها

 : ل كا ا حا ةزمسهلا نكماهل نكيلو نك سلا نمت رقدق

 قش وقوه همووذملاو 2 ْعَس حف 5 ةروسكملاو لاباس كل وقوة _كوةغملاق

 ىذلا فردا صول الو ةققحلا نيكمتاهل سل ةفعضا نأ نيب هبوسسل وق عمومولموأ

 مل ”ةه م” و

 صر ًالانيدسس تبدأ واه ةعَصا نيني تمعبو ىرهوشا لاق |تكرحه نم

 لاف ىربننالاك هبد تمر اقيم ص َُئاستيىأ »* اند نمد طق_سمودلا ضعبو 5

 ته
 كيقرومالا نم مآ 1 ني رقاب لخدبل-جردن *5ءالؤهوءالوهن لاق هنأ 5 قاريساا

 اهنعرخأتلاو 2 -1|ىفلوخسدلا ندي ربنأ ىنذتعز وع وزيشلال اك هسيقر تسدالو

 55 ع - سر لا 0 سوو 32 -

 تكسمأ مني دعبهتقلاذا نيب تاد عب هسسأو ىرخ أرتؤيوال رمدَعب ,نالق لاش اك
 ا 8 2 2 - 5

 هلوقو هنن مهنع
 هع - ع

 نيا ىلا نما هئئاقتي 5 ىَتآلاوُبرشلاّن بى ىد تاو

 رت ع
 2و

 لثاني «دعملاو نيوهف ضنا انا: :ىذل انانواعريغو ةلالدلا نم نا بَنيأمالانابكأ

 رعاش 2210 لانا كلذكو هانشأ أو نيع

 نفل رزان" 1 نمنامال 3 نيا م و

 ءانوشأ وسد هاشم كاهن اون عيش كاع

 هين ز مود هنعاح نتمنا عن هت هع دهتتستحا

 نمل



 2 6 (ئن) ثوذلافرح 37 ءايلال دق

 م سنس سدادو ا 27 >2 ا وويل :

 نانأو نيبتونابتساوئشلاناناولافو ىدعم لوول هده دعانا هلع ومال لا

20-19 

 | تانسّتم ىعماهديدشتوءايلارسكب تانييمتاب ؟ىلاعت هلوقه-:مو دحاو ى-هعنيبو

 : ل ركل بيتا[ نسلافابلا عاين -5نمو أ

 23 رذنبا لاكو ٌْ
 هود م - وءسو دك 20

 محاشألا هيدين ”فرعتوا ود" 3 قعلا نبتت ابا بعلو

 انني نيدتلاوحاضبالا لاو بوصنَانياىو ريو باعث هدأ اذكهدديس ما لاق :

 ةعبام !!لاكحوضولا ٍ

 داس ةولطلاب ص دو اكل او د انام لى راو *الاالا ْ

 | راكذدلا لاثمءاتلا عشب لاعُتلا ىلععى ريا نال تو ردصم نادل ايي 2 ا

 || تءدح ديمو" اهلل او ناننتل اامانعو نافرح الار سكتلاب يعلو فاكؤتلا ررركتت
 1 ب ه - 3 و 3 4 ع 1 ظ 1

 : م لكنا فدارودا هللا كاطع متبل ةماعلا لع ىمومومدآ

 ماد نور لحو رع نادولا هلام داع ليل ورد اضداو 5 ْ

 أر #لا ناريسسمنتلا ف للبقو نب بالو سا وتسماكنال الا ىلا بلادي ريم

 1 ل--وزسع هلوةودو- الوالا ومانددالاهن هدهنا لقد قوارملعالا مم هال ْ

 كَ وهم ه2 52

 ٍ بلع لاكةتسممر هال أ فيم ةسشحاشبنيتأب نأالا َن -ردكالو نتوس 5 تك 0 ال

2 0 2 

 00 رانيا 2 نأالو هسمنا 0 لاه ةلطاذا لوي

 ماك وودصد و - ا 2

 : هند و هت ماس او هش :. ران ]4 رو تءاشثيح حراك مةقعلا ىضقنت هم مهنرقلط ىلا عضوملا

 ل ىودوأ
 2قةتووس دم < ى 5س عو 5 0

 ار دل دانس 5 امواذر اد

 مه 0107 مم

 قطان 0 يس لع عرس الا ١

 -تو مل“ |]

 ا تا ان ليت رالخلا قرب نمعدلا قع قاسم

 ا

 وأ كريو هريخ نيرمشنأ نيرم ىعف هب 0 الا ةيودحاو ىععتانأو ئنلاتااجزلا لاو ْ

 ١  0لس لعق ىلسق لوران د سو يور كلا نملالإلاو لطابم أ ]

0 

 رود“ وأكاف ناكل 1 دما نوك وروض:هوأ لاف 1 011

 3 ن

 ىفاذكم م>اشالا هلوق

 تييلاروسو رظئاولصالا

 ددكم ما هتف اهو
 ا و



 (نب) تفضح « ءالالصف عا

 أدادعاعأ 200 َنيتسَنلو ىءملا نيم ياليت الاقل

 را لب نيكو ورم 5ءإ الا رثكاوئينمُوملا لس َنايدقف نيم رحال ستااذاوشنامتسا

 | نى اكس

 يضمألايد قو هسه سوو سلمت ىأ م الا تنس لان وعقا اوراس غنوكد ذئنيح ةنايثسالاو

 باكل ك.لعانلزنأو لجوزعهلو ودموع مان ىأ نيف هش كلذكو انعقا ووامزالن 1

 ماعلا ظفالا : نماذهو نيدلا سه أن مكلمأو ت تأ :أملا حاتحتاملك هيف كاتياكأ 2004 اناا

 ءانتلارسسكبلاعةنوهانلارسكبالا وانيت ىشلا تي لوقت ا د لا

 ههيشأاموقا دلو نادل ل فمان عب لاعلى < هناكرد_هملاامافامسا نوكي

 هللا لص ىبنلا لاق سال رلاك ناسا وائشلا# اةلئامهونا اردانناف هرحرداسصملا فو

 هوغو ىاسكلا لاقدبعو5لاقاوثتفناطيشلان متيلعلاو هنا ع نمل سوهياع

 راوكشا وسن رظ اذا ل--وزع هلوقئرقو هسيفقاتاورمالا فكنت نيا

 فاو فو اوستن افك ءاحْنأل-وز-ءالوق ةونانراقةمنامتعملاوا ا 0

 1 :وهامنا لعفلا ىلع سيلون ا. اوهولاق نيمملا باكل اهل اوققهي وسسلاقو زاعمج نيهد ولان

 نادل عا "10121 اغلا تلمارم هاما لاقت اكثر د هم ناكولوةدح ىل لع

 ! قلو اولا داو ةغادعب ى أنبا موني و هعضوم فر وك ذهوه»و ءاقلتلاالا هل رظالود رة

 قللطتلاو ٌةعمحاسفالاُناملا وحج نع ماك ناو حاصِلانال وان هناندقو

 ظ ُليلقلا مالكلا ىلاعلا فير الا ميدل نا للا مهسلا لاجرلا ن هيلا ل.هشنبا مصل لاجرلا

 ءالاتكتءاننأ 1 و رد روهنم عصف يأن الفن من: اثالفو يرلا

 هد ناو اهامقام نوكس 1

 بيطَخوهو لاقل ىلع 5 يَ كولا عشا قطارذق

 أ نان اامافءاس 11 1 و ءاطثالاو هوى ا . يطأ ىنتياوق

 ! ايم ىنعي )مو لاهدا مشو دهاشاولا# نيح لعاب ماو وسهل ومدسلاف ت لك

 ا ةموسرطرراراط طك ةالاوداك انام اك أو كو رافال مأو

 < وت 5 ارض سآ ناسا ن نءنا لاف هنأ لبو هس. لعدتتا قص ىلا مقلع اقر

 ْ ٌفشكلا ل _هأو ن ألا عمبلقلا* اك ذومهفلانَموعَو ظل غلب اندوصتةملاراهظا ناس لاق
 "7 - 5 - ور م

 ل2222 222 22

 روهالاو



 ؟1/ (نب) نوالافرح + ءايلال ضف

 وهم 4-0 هو 6

 قالا بلعب همست نمد 0 < موقأو هون هدرا توكيل رانا اتم لبنة مولا

 هنأ ةأمعم للقو راع ادا رقاب سلا ىنعمنالهسقتىلا لاين

- 
52 

 5 : هبحو هلوقىلا بواتلا فرص 0 نفكدلطلل تاسنالاح دهن ةح اصلا ىذناب نم علب

0 2 

 هلوقدحووهو كلذ, نيعماس ار اما "اكفدضغنوااوقملا يول ردسي سا ظت

 ىيلاوعا ما لاك ملسوهيلعدتلا لصىنلا نأ ة ماما ى ف 1 نع ثدد-ه1لاىفو 1 رص نايسلا .٠ نمنا

 10 0م هدو العلة ةزأ تاق مناتبعُش ناببا واذا ونامالان مام

 راظانب 2 اهتلاو قلل ف قم_ءتلا مذلاب ه':مدار انئئإبلا اامأ اورهاطق ش 5 نعول

 نس ًاةباور لاق كلذاوربكل انيعلا , عوف كو سانلا ىلع يفمدقتل

 هنا ليق ناسسلاه (ءَناثالا قاَح لا هتءلوق ف حاجزلا لاقو امومذ مناسلا لكس يلهئالنايلا

 لق وءوش لكتام هضىذلانآ رتل هلع ى أ ناسل العلم وهمءلع هللا ىلص بنا اانههناسنالا ع

 اعيجبسانلا سلا مسا ناسنالا نوكي نأ ةغالا فزو جي ومالا ه_هلعمدآ انهناسنالا

 1 0*5 هاك تالا معا < ايمن عج تايسلا + ًهلعاذه لعتوكيو

 ٠.7 دول ىو دود -3 روس

 رعد داما نوكينيثبشلا نؤمن امو لاق ديه نوبو ده: نيب نيالا نيب

 و 35-0 و - وهمس

 200 هنس 50 < هناءلاقي ا نوبلاو لهسالو نزح د سدل شام تا ولدر

 10 منقل ٌمدحأ ىلع ملوي دال ىفهلوقورغالا ل امه نالاقيفدعملا فاماف

 ةفينحو ا ءاكح تلاط راهتج ترا و ريفا وكلا تأ 0-00 ال .وهملعد مشي و

 5 مشق ] تدملدشلو

 راق.ماهل ةنضاحوابنع اهقوذعنةنئابلكنم

 نا ىتلاىسقلان دال نا اانا و نكات وذعنياجأ 1 ودعني هلوق

 تناب قا يرق نابل ردوا ةيابلا : نع هيومان املا وبيعامنأالا ةنابلادضىب هواه رو

 لاك نونلا عدت ةيئابلا ى فوم تذاك يحابهرو نمير ق دقوا امأوارإ هون

 امهدحأ نابلاحت ةانالو باطتلا ىلأ 0 اءاكح زاغسصلا لينا ةانابلاو بيعامهالكو

 لئلا هب باككيىالاورسسنالا بامان ا الاونعالا ب اان مةيلعلا كاع

 فرع أن ئاملا َتْسا برعلا لاثم أن موبيدملا فار لا ُنيسلاوئاملا يسب نيىناوَقلاو

 اذك ملا لدغلا نييلا هلوق

 ررحو هءاع لوعملا لدالاب

 هيعيفت# هكا



 فاغئاضا!لاقورمس هلوق

 ريغالربجو رس نمةباورلاو
 ها

 توةاىف ناولأب هلوق
 معد هأ حاوراب

 1 * كوني صلاو نان نب ع يت ا

 (نيب)  .نونلافرح ه ءالالصف كا

 04 , ع 2 عا وخل 0027-262 ع

 ةقانلا نيعىلءموقي ىذلانثايلا ولاق هسراعل ندي مع اوهفهسراموا سه 4 و نماىآ لع أ لدقو

 11 و 5 هس ِح همو» و 3 ِ 6و >2 :

 تكااءامهدحةقانلا ن املك نادللا نالاملا امه ىلع لا ونئابلا ليقو نييلا عج اواهلحاذا

 همه»9» هه دود .7 7 7 27 .2

 اهلا نعىذلا ىلعتسملاو ةملعلا كسعةقانلا نمع نع نئامل اوللحئاودنيعملاو تحرش الاو

 7 2 2 1 ا 5 ه9 د5 : ا

 تيمكلالاق هيلا ةيلعلا نئاملا عفربب اا اودو
 تس ةسسو

 ارارغالن أب نيبلاخلان ما نئاايلعت مرش

 و
 خيل اواهئمع لبق ن هنأ ىذلا الملاراهلا كت لك ماو اخ |قأب ىذلاٌابلاو ىرهوملا لاك

 - _ - و

 لدفلاوهلمقو ظلك عافتر او لءقو قدرطلا نءرصبلا ذم .ردق ضرالا نم ةعطقلارمسكلاب
 هس دهم هم هم وس -

 لكني لدفو ضرالان هددرعول ”لرديامردقل م ىلهابلا لاق ةب ةيصاتلااض :أنيبلاو نيضرآلا نيب

 لاب باخبار عباد غلا ى ا لاك تلا

 انيفةجاسالا نامي لهأنم 5 اهتجا قرطت لول قآ

 انيبلا كلنانْحَو تست ف 5 هءلاغبلا ٌلاونأرم ريو 57

 اال د ولام لالا سميك اناث انانح كاعتاوماقلا سكر
 اًضيأ عضوم ل 0 0 8 ونييلاوهور 0 ردقعأاليمانرسلاقبو

 0 لس لامن ام م ءاليقو

 ٍمصقلا در نيبم ىلع د نيم ىلعمويلا هير

 ملظلاكدوسأ | هلْخو 2 مورألاكض انما كرات

 زاب لوب هلع عوبطمازئاجوهر ىرهوما لا ءانك ل اوداذهو ىملاو نونلا نيب عج

 لاك 2 و سعتوهو ادنلا جر مالكلاَح رس ءاملااذهىلعىتقان

 ا دسم ا ناولأب تدِج »* انين تاع ران

 ةعاضص !؟هده-

 بيذهتلا نيرو نام نييدعس ب قش قامهات كرا هنود 020 هيو ناو امشو
 سل ل

 ده ء-ءو 9
21 

 لاقون أ ًاندعق اريسلا ىدحو عجوميا اوني
 ةوبرروبادك

 نبا ينال فينو جرت تاني اذنعرإت حلا زيه لونين اهب ويسلسو ع 1

 ءاوتسا لوطي و رص نابلاو َّن نين :أندعلاقب نّدعهيلاب بش 06 نب , أىرهوملا

 215 دحاوةءالص مشت نزلا "لا باهك بدهاضبأ ةروويأ الات ةلثم

 هاضعلا



 ا وللا تورد بشل 5 ٍبّسِلاَف تن“ .قةرضلل اكد لاوط يَدلعالوانلاهاضالا

 نر بيد هلاذاب 1 ندر مسي بحل كلذ نموبحا هود يدش رحل

 4 رواها :أتابت 1 داب راس 1 2

 لاق 0 ةلاامماكح لرةفاه ل طاطشلاتاذ ةعالاةب .راخلا ءا رشا هشام و

 ميتا نب

 فصلا 5 ردك 5 اهيئءاضتسي ادم ر 6

 ن و اب ىلع 05 ب ةنلعلا بع تناك ن اوكا“ ءلانناملا فل ىلءانيضَقمديسنبا

 فارعالا نيادشنأ 2 هج ,(اهةونتستهناسن) قه

 ناو ىرْغلا فاك بلدي * اف را 3

 ازهىفالا اذه عمم ولاق الديالاعضون اوكي نأ نم نسح اولاك هلوقاده لدأفماوتدارأل اك

 ىحو لجرّمأ نوكيتااماوءاوهلا نملوصوملا+مّنوكينأامالوصوماكوقو تدبلا
 و ِء - 2 7 7 م
 هم قس ماخم هم سل 0

 تااغ وأ لاك

 0 ةرصبل 5 0

 وو 5 ع م لوس

 ني-تلاوهيفد-غانتلاو هملذ 0 اوربا رع نم عرزلا ةفيصعنتلا (نت )

 53 5 م مسوشم 7# نمد رمي

 بلان نمنالعفهتاعجناونتلا عبد تينا لحرو نيل اهفاعانت هب ادارات ا

 هرو ه هم

 طم ءاغلاوهىلقو ن ني بغل ىيربدايج ادلب لع أءايلا نوكوعاستلا 2

 .و 1

 ملجرلا كمر بعلامرمغلا حادسقالا توغو عيبا لا هتعاصف قون مىذلا

 نالاق نيتلا براقع ندعلا مدمرلا غةعيرالاوُةثالث اكو رب سعلا م نيلجرلا ىوي حدس

 اكن هو لاقةب ودعا عسسل عةيلعلا عاشملا عنا دعب ناهض ةزجزك وكب

 موس #7 و

 نيللا ندّىتا برشا نترك دعم نورعشيبد> ىو ١

 ا ةطلاورشلا فنا لا لسقو نطق امتوةنامسواندت دازيتوءأك لاو ةنلطنا ناسا الا

 اي اهو زابنع قوما لماخلا ف لوقناك لاك هللا دبع زن ملاستي دد-ىفو ريكلاف

 ا 5 ا عا ا
 4 ايلا نموهةدسعو الافو مطاخاه ارآهللا دبع لاف منت امم ىدلاملاع دج

 ةسن نم طقاس“الا

 ها اهاعلوعملالصالا
 مريم

 فاكلا طم_ضدونك هلوق

 هيتك ةلمكتلا ف مذلا
 ل



 طضاذكهتاضمغموهلوق

 تانمووكحرخا ضعد

 5*4- 2 وس هوماقلا هنلع و

 هديت همدك

 ع, . -

 ديربن آر وي دقو هلوسق

 هررحو محسنلا نم انردنأب

 يعم مأ

 هماصخل ىأ هقتشعهلوق

 فو حتنلا ضن فا ادنك
 ما هنمدهشع رخ اضعءد

 كمت كك

 (نرت) . كونلافرح « ءاتلالصف 9

 ةمور
 عش هنأ جاةدرطتلا فقد آى أ ..:لاسلوق ىعمورظنلاةقدوة نفل اش ههانعموةناب للا

 ةسويدساةنابطل لف ريدلا ىفاّنبتو رمشلا ىف لطلابها نيط ثيل لاتو اهصنن مام لع

 برقان ءاطلا لدن بر هلل اوت الادنعامهروصنمو لاق يطا قنا ملابتالاو
 مه

 اهلا ليغ الاف و مالكلاىريثكدلثمو طقسا دار رو ةووطوجلإذا ض0 02 اولاق امه> 28

 كور لوإلادتاذهو روصنمو أ لاق ةتطفاو عار 0 ومالا لا وةقدلا م .ءللاوه

 ىرشولا احب مهتطقو هولا ار عكاش 00 ارهلانع

 دقورومالا ىفرظألا قيقدنطتى أنتو هفانطةراصىأك ير 00 :رسكلاب لا 1 نين و

 ابك ومافي ةماكل املك لجرلان اثيدل|قودسع وأ لاك ر 3 لقد اتت نع نين

 | اك وش وزدجبا وبقت ناكل شام نشرح سوا لا رانلاف

 معز ونيطلاك نا رومالافرللاق يقدن طيني لجدو رومالا تاضم عمو [اذاعمشيدح

 لوفد فرت لج رلاَنيفارتسلا دمعسوب, لاه ىربْبا لاق لدبءاتلان ب وتعب
 ا ا ار تا صبح هو طع

 هيوسسد ريثأز وع دقولاكن 0 نر قفتومف نتن وناعو هفاطبب 00

 هديب ث بي ىذلنيءاو لام ةنلذلاالا نوكيإلاذهو هيَ طيوددعب أ ذهنالد طل السان

 3 وم تع-د# 2007

 تولي هبي ى أنار ةعزرلارانبتم“ ا 1 لكف

 وكم طقفةظلفملاةرو عأ ارتس 0 ا و ارمسديد- ملل اوما اويل

 ل55 و ت م 2-6

 متستاممل !لمقوهس انمىتشيى نودع لاسق فنان 0 دح فون الملل

 نيالا وبر ءلاو هركصحذت ص. قوناس ف الا يل ريغصا ل 0

 سور ) هم

 رفاصالاف تحدق يفك 9 331 ماا رافع

 وكذموهوونرلا نم لعمماهما لسقدقو لا ولع نوفةرجباسفلا ءأرملاَكْر خم

 بيوذو أ لاق هعضوم ىف

 مسمع ) ءسه)#

 ربالوق نع عفادي 5-5 مكتتتاذا قررنا ناذ

: 3 2 
9 , 5 

 اذكو 20000 . مي ىربنالاك قش نعم ىأاحي ربالوقهلوق

 ةمآلل لون برسعلا ىبارعالاننا ةمأ نبا ىأ قدرك اة نلعت لاك رفا ىف 1

 كري

 0ايوس رس

: 

0 



 قل (ندت)  نوالافرح « ءاتاالصف

 ىقلاو *>دلاق قرف نادال ربا ىبلانلول لوقت يرق

 سوم 85

 نينو عفاديءارأ #* مكشتاذ ىنرتْنءا ناف

 تلكلاوذورعلاكو نّسحربغالوقىأ

 لاجرلان م نعام ىريغف * ىاريت كوبا فانك

 جذل اذك نش هلوسق (نق) اهلارظنلا عدا ذاق 1 ا رنوكيت ألق روصنموأ لاق

 ا رع | ةبيتكلا ىلع الفل شي دسحلا هتموددرط ثلا ند ىربنبا لاه مولا تلا كارعالا
 ” هسصدتتتك || لوسرتاكث يديملاف ((نوعت) اضي أاهدرطب ىأ اهني ىو رب واهدرطي ىأ اتم لعق

 ىلع هدانا ده مدقق"

 ع ه 2 ى 1 مسوو

 : ديد تو نيعلاوءانلا مدد وشى دودو لاك انة الئاقوعو نوع لسوهيلع هللا لصدتلا

 ا ْ «< 1 0 : 2

 ٍإ هنولوة١.ثدد_1لا ناعج أو لاق ءاتلارمسكي نمم-منمولاق ةسثب دملاو ةكمنيب اهف عضوم "اهلا

 6 وو -0- و , 91,958+

 أ هطلانع قيقرلانيطااودو نمدلاو رثبلا قر ندلا ن2 ياتي ا 5
 ل|إ7 هم و

 ةيلاو هردكتمو مدلاردكم ىف لك انا نه ف1 لفعتساو تش الكر راسم | 2

 رولا نم أملا هن: ئي ىذلاوهو عسب ّرلا ىف ءاملاباسر دل ثيللا هتراشُسو ءاملاةباسر
 ' امها نأ 9 ©1211 --2

 ا الناءاملااهنف اذار مهضرأاو نتوقع ة ثنيفءاملا هنعبعذي ىذلا نطل نذتلاو

 و2 و 3 و 5-3

 | رتفةتيبشوأ ةبمط ضرأن نتانيا يو ضو فيدكلا "لإ تسيج يلا
 1 ا , و 3 56ه

 1 لدار هك 2 كا نة: أوهعيطو سوسن مىأ هنقتنمةحاصقااو 2 عيمط | ن نةتلاو

- 

 عوج 0 د رعتلا قو 0 4 ءاكحا

 هم 5و م يه

 نقتو تاوطكاووط :لارضاالا اوهون ذل جرو 0 امش 31 نذنعنقتو نقتل جدو

 0 عبد 0و لذملا هب برضن ىرلا دمج ناك لير مسا ٌنْشتو لسحر نت اوداعن لج

 ىاذكبادنبا هلوق | )١(
 هنمنذد ةدام ىف ىذلاولصالا | ه5 سم مح مه<

 31 نأشلا ىءن م ناس رشو * نعنوطقأن م 2 ل

 لاقذدشتنأ و م ل

 نبباددو سوماقلا ح ريش نم

 5000 0 ه 5 3 هه

 ثراان بص اعنب هللا دمع : ندخدادق تاب رد ند #3 نبل ءاوحفاسمنيأ

 ند 5 سه نب منن دعس
2000 2 

 قدما ب نإ طهر #3 نق نأ نيغرأ ابي 3#

 .٠ .2 .٠ : نأ 5 -. 1 6 5 .٠ ع .
 باردنب ثرووطاهللا او ١/ لاةيدنمو نةنءا.كالاف ذا- لكحوا لءقمتا در مال

 ةكسفؤو ها نورخآو 2 2 1

"2 

 م 6 م و 2 2.
 / 2 يي - 0 - ا كل 0 5 ع ع 2 01 1 ٠

 نابربا ديلا 7 ديسلان ب هبلعت نب صاع نب باندنب )0 ةعمرنب نول ارعس دسناو همكح اداء عن الف نقنأ

 اكل ها ررعو



 (ن2) نوالافرح #2 ءاثلا لصق 2000

 -.22 مو

 ىف اذك خلا نكلهأ هلوق نود جاذومبئذعم ممل :واهط نكلخأ

 ررحوبيدهتلاو لالا
 دل! :ّهَلإ 120 -هأ اح 21

 0 ب ل ًاورشاج ل ١ هععس# ما نزولا

 نونملاك ةاءحلا اد لاو رسعلاكرشللاو

 نتن رو سهساعنب نفت عى سلو هيل ,موانقندارأ نال نوت ىلع عمل

 ان قكسمو راها (نكت) نبأ نم كرألةفلش ا

 1 هم 5

 كس تدنكن نمهمس> لاق »* هقةد و قش * حاملا لوقىفءاسنا اءامأ

 رى هر ىو ه- 2 سه د ع 1 0

 نع دادرتالو سحىأ ةنواتوة- لق فاوةاحاةكاولا ((نا ١ عكن 0

 وا هيفانلد سعوألاقو هرافي نظر ادعت هاد ىبا رعالا نبا

 نولتلاو ىه ةنوللا هلو

 لكل ناطومم

 ىفءانتلا مفي بيدسهتلاو

 ةيناالا ىناعملا عج
 اههذد سوماقلا ىفاطيضو ,

 هعمص» مأ ررحو

 لكن نولتلاو دولا هوة نال نابحوبأٌة باح

 21 ا ا

 00 و 1 يبان ردتالا اكن

 للا ضقت ىم .هلاقيو تاجاح ايش تاما لاقي 0 هةسْعر ول لاقو لاق
 5و )5 ووو 0 *:5 هو“.

 دثنأو ةماعالا ديولتل وذي لا ماللا دق ةنئللاو ةنسللا انتذخأ
 هو ةس#9 5

 سماحل دهيم 0 د رو كاف

 000 ا لا ا 1 ا

 - : 95 «© 5 و 8ةهس 5

 سماحآلا ارادت ركتكلو « ةنولترادب عا مكناف
 7 #ر 0 - رس فل يك دى ه١

 لو حنس ىأ وعقل وهوه لب مهيد ءارغلا تاما داس ماحالا نع قالاسقي

 دشنأو ّن نيا 3و ثباو ةماقإى نولي: ءذس ابا
 م م

 لاقف رمعمن لم

 نالت تعوم انيلصو ا ةرادىأ: لبق لون
 0 - و ته -

 اكمل اون 31 ءافصنرلصا اوملا اريخنا

 5 و

 0 نع هتديعو د> أمون هرارفو نا معن ءدأ [ارشو را ثيدتفو ةزمهلا ل دؤقهرك ذ ددقو

 (ن ( هر دمدةةدقون الاديان ذهيْبَهلا هوقو دعت ذ دونا اوضرلاة عبس و

5 

 بيطااننةديعلاف عضوم مسا نه

 وسمس# دو هم هرم و هدد

 درغللا ماهلنا هيك لا »* ةناددجو ىتحح بكر ابا توهم

 لرتو

 و يع

 ا
 ا
/ 
0 



 ىو (نم) نونا قرح #* ءاتلا لصف

 2 1 ا 000 .,و 34 4 7

 ئهوامنءىلاعت هللا ىذرة ل اعتعو«لاف تالبشٍو اسي دحىفو ةعقملاهب عامل هفريصك رثو

 0 .دملاو 00 رعد م ةددشلل نونا مسكر يلون ع 1 رمل

 نان وصلاة انت 1 جب و ماسلا لبق و هبشلا لبق وناكلاو بوتلارسكل انغلا 6
0 9 

 لاق نانت نامهوا حار مهتسناك اذ! تارئأو نان: ونانس مهو هنيحو هننوهنسوه فار ءالا نبا

 و نان أتعجب ىربنبالاق 5 5 ةراسو اك ع ؟ نارا
 3 2 د سلا » هاس م 6. 3 ب ٠

 لاتذدشنأو ءارغلا نع

 انيثسلا كد عيامرصقأو 7-3 هرامخارم هيمعصأف

 تم

 نالاو سلا ىدلثمل جرا تاوول بوسلعرلا لدتا لورا -فو

 اذاني الاد :ديزولأ تا دقو شيالف رملاهعصقىذلا بصلات او

 هر همدو- 0-7

 نعماق ناكل[ لاثملاو صشلانلاو لاق َبشيالوهذ نار ل ًابىأهنانت اود لف ع

 م و نعدت اتساع ر واهتمذ وك 8 هربك 7 3 اه طع نشتاسا نوط رض و باعث

 1 . - ِع 5 : .- ئآ

 لاق اهتعةعفريىلاعت هللا ىلا هيوكشنر هلا باودنا ا لاقي افك ذوهتاة> اف هاد“

 ةئاجووه ظافمأشلار عفيس لعالزان ناك هنن ةاَ اغلا ةاقث 05-5 ” ىنري_تأوروصنمولأ

 مه

 بده ىف هم ا سا يلدا

 يل 85 طق حلا هالات الس ةياصسلاأ

 تال ممكنا تبل مي امرا او هنولك ايف و9

 وو 2م

 ءاونأاهيفدوس اي را : نءحدد ا هم اوبكوكي

 ةمسسرافاابهمءاو قزاوخلارع 10 3 هسأر نم ياسا فدوكي

 امودلافورهرو1لا س 9 هبت ترب الاف سودا نوفل تا

 سأرو*ىذلار هزوملانأاذ- ةقدربسلا لمينا( مركللانيدحلاغ) سوا ن 5
 د مو 2ع و سد

 نا هامل عضو مٌنْلاو ىرهوملا سوما جا لاو وعلا عيدنا

 ماهكسس فرسه ئرقامف ثيهلاو رم 0 كل فار ءالا

 ىك ًّء -

 هل_ههأ ىرهزالا 0 نم 10 مومدم نأ رك فس ليلك قا ننتمو ثادتو

١ 

 سنلا ىفاذك مص أخد وق
 عىيىدوصم هما هررحو

 ىف طم_طاذكر ين: ثههلوق

 ةيلمكتلا فطمضو سوماقلا

 ها ءايلاوءاتلاوءاهلا 5-2

 ويودع م

 ىل-عف#ت منع بنمو هل وق

 عمم مأ هررحووطمض



 اذك ةفرقلا نوتلا هلوق

 ه«ءض# هأ

 (نث) نونلاف رح ع ءاتلالصو 514

 ةثمعووب دهمص

 لالبثيد- قو ماناذان وتوهفانهتْن تبن ا الانبا نعساعث ىورو معلا

 نوفل الو كولا لدار ان نتا: .هلاناالأتق تقول لبق تدنيس

 برذهتلا ) تو ) مان قت كفه ناقل كوميك ناني

 يه 8 9 سمصرسو و ور ءم

 نع ةسعو هع نع سه هءاجا ذا ديصلا نواة: لحرلاو 08 تولاشما وات ةلاورعوبأ

 دشنأو هلام
0 

 دونك ديرأأم ىنقرصب 5 بناج لكن مرعالا قلتو"

03 

 فرخلا اذهرألو ىرهزالا لاق ةنمكلا 21 جلا ه5: راندا فار ءالانءالاكو

 نينا ومكحلا ف و لكي ىذلاْنَتلا 0 نبت )) ىازلاب ,وأن وثلا 1 وانا ولاك هريغا
 3 ده اس دك » وهل 8#. 7

 ةسيفي روب ب ةريثكهسانحأ ةف تح ونأ اق ةشنددحاوهسفت ساءاوهليبقو سلللار 5

 نينه مهو مازتلا ثار ءانمل< رفري_ثًاولاق برعلا ضرأب ترنجات لو

 عم رزسعو /5

 هاو ىلعرسكيدقو هود ف هس روأ طرهلك اتولافابسا دوك مسايا لاق

 ليلا لهل عر لون انلطشدالب قليجاو عة تو لاو ما اان لبسها يذلا

 ةغبانلا لاق ناةطغدالب نممأشلا نيو لاك مث ندا هللاسقي بح مآشلا »سا هنالئثمأشلاب

 ا
 هدو هع .,ء 2و -- 2

 اشووامالر لقمع نيج 3-3 ضرع ن عنيا نينا لاسعشلا بو 0

 ط
 2و -

 هلوش ىلدحلا ىنع ا

 لا قارقؤخ فا #4 نيكماهلدجلا كر
0 - 

 و ءاملاربغصت هل“ اك د 0 0 وراك ذكع لب نهر سا ك ومهشتلاو

 نو ” لاو نيدلاليقو سدا تن :نونازلاو قسد لبق منيع .رااقذتلاولجوزع

 نبالاف هف :رعت ىذلا وهو بلاوي ليقو ماشلابتادصمل .قومأشلاب نال لمقونالبج

 رست ب ءاصناكو ماشا لهأن مهالجرتعمسو ءارفلا لاق مكتوتيز ٌرواذه مك و سامع

 ءانيسك ءاندت وعاش وامس 0 0 وما !1لام> ْنود رو لا وناذمهىلاّنا ول نيباملابنيتلا لاق

 لطخالا لاك لادن "1
 م روسو دودو

 بستكم صا لئيطءاوعلا ىذا د»* همه ناسا كدتع هئفاعد

 سس 2 51 -

 ا

 بكم 1-لا

 لدقو



 ءعم (نث) نونلافرح »* ءائلاوءاتلا لصف

 د1 فلا قنا مويه لاو تذل نانيتلا امنه هر غاب نيسقر حت لطخالا ان دنقو

 ْ هما ا وشو تارا راك ىسومولأل اق نانرماك ناتدوه_سمناثيدح فو

 ا كنان ئىأبااننلا ىهو نرنابقاكلا لدا نانرمل كنان اة ين باوصلاو نانرم ناتاصَح

 ْ نان اا 200000 مد حاحا مانا عرق موكلامهرث أ نانالانانل تلا

 همسشتللا مففاكلا ل تالا

 ْ نءاث ”لاقيعب دلناولا تالا نول بيذهتلا (فأنإ قا( اع تارحسر#

 : ىأدب .ًارنع هسقرصال | نن'انتلاستي رابع ند ضوونخاو ا اذاد.صلل

- 
59 

 ا و هلا هع 5

39 

 دونك دي داس ىقرصمل 3 باج لكن مرمألا فى نءانت

24 

 ١ هيي واب بولا معانات تيتان هددق فل مق ىذلا عضوللا كالا (نن )

 يلا ٠ معو”<د» 8 ,ة- 9و ء- دهم

 ا اذا دا تذمأ *ىاباشوانبث نين نب 1 .ددوافتا دمنادقوأ هيفتلعش هع كيدي نيب تدنثع

 ا لح مقا كيم اخو ةلرطخل اننا وايش هند ا دو كي ديني هتلجو أش“ اراخس#

 0 سا 8+

 ا ه-:٠لوقت هو يا 9 .ةليدفطعتن او ءاعورم كلاين: ثااولاعهنن هنلمخ

 ا --ٍّ ه6 -

 ا مادقن اكل رارس هر كهاعَتْتمل انائانك كيدينيبهتل»و هيقدتلعجاذا هلا تنشت

 هنعهللا ىذررعشس د--ىو كر اد_-اوهيارعالا نبا لاكو الا

 4- رس هلا ثاسنالا ىدب نو عضو 1

3 0 

 دوام ل-كر نمل أذل .ف طئاخر 0 ابكر رشا ثيدسملا انىعي 0 ف ننشحف

- 
 و

 كانا 0 ِلا ع اعد جارد ”اادب زونأو ىلا رعالان الاقو 2

 قدزرْلا لاك !هريسغو

 بدمي هنا نم تا االو كي امانا بث احا 3

 دقو ائو فيغو امو قلن 0 1 نكلو اولا لا سل ديعسوبأ لاق

 ود امىردأالو ىرهزالا لاق ونفذا: الثمدقلا ركل نوكيتم كلج را لس

 ْن ل لا .لقناكو همادق ل امال نت توكاالو لاق هن ون هنيكَر لاك ثابتا

 (رمعسداس برعلاناسل 59)

 | | مو و 2 104 3 5 1 20

 سو 5 ديد يالا انفانام ماتا
 هررد لا ةمث عج مضلاب ١

 ةرابعملانا .كلاد-اوهلوق |
 ٠ءل ه ) «| .
 ثاثلا سودا حرش

 هيووحم ما



 (ندث) ثودلاف رح #* ءاثلالصف 62

 9 و مهم 5

 ظ قي هت آر را هيف عشت سك 0000-9-2 :ادرا فرط ناب كانت اد

- 1 

 * ا 1 2 الناتو * رداقلا افتقد رجا ننساها 68 0

 نزبارلا لاهنت لا 0

 0 همه تارا هم«
 همصصم نست دوهعلو * لكم هانت رمل

 كا

 يب

 نك (نخ) ع اعضرالا 0 عة من 2

 0 و 00 ا ها ها[ ا
 ا ل مالا ن ع ىنايعللا حو 5 اناغو لك ني-فوهفاكو ناكر هنوف ئذلا

 ه2 كالا د

 نحت لخروهسلجت ليني نين لجدول ونك ىدسلاو جادجيت وو

 سومه 226 -

 0 (دتو ء اهعت نما جيل حا * جلال لنا لاول لاشىأ حالا

 هانعم سايعلاوب لاق قالا اود ف د ري زعلا لب زختلا قو را

 وو
 لاتيديزوأ رهقوبغاذان نحمل ارعالا نبا مهيدنأب اوطمعأن حارملا يرث تصو ,هوماغ

 و م 9 وو < 2 2

 َنحنأوءايعاو أمون علق" : لجان او ناننالاو م3 ةرعم هدلصرو ةفر 2 اذلف تيكا

 لك اوخاو
 لاقو هرثكسأ ناديك ضرالا ف لا هو ف ردا هم اوعي و دسعلا ف

 س هو

 ىجدنوكينأذوجيومئادعأٍ قلبي تح انعم ضرالا فني ىتح لا هتةوفذ ةىدساوأ

 هلوقىفه-ةعدللا ىذر رعي ب دح فو ا منو“ ثيل 3 نانالاو ضرالا فنك

 1 الا وهيف غلاما ءىشلا فناخمالا لاق افلا ديل 02 نايزالا فرب 000

 آل قدقلاملا انهه هدارملاوهتهوو هماع هتوكدت_ةااذا ضراام كك ادقلاقي نم

 وتتم كلدكو ضرلا وءابعالا «لغاذاءايعالا 0 نمنيفنسا لاقب 2 ا

 ههتيودلا مل ىلعشيدح فد حار الانفاق اكو ل-و+ىلأثيد>ىفو موالا ىف ١

 تل[ ىااهلعّتتح ىحابشت/تز زو ةثئاعتسدد-ىفو ةبسعارشلا تارك اطوأ

 فدل لوقر ادق اواهباوحف

 9 ىتح برا فت 5 مزامير السلع
 00 هم ددسدو

 سدلو ةدصعلاذ خلقوا ىأةنالان ا تلا ىربّنبا لاق م ءداق٠ نكن اهلدأ

 ةكلارع رلا ندا م ريغ رسكلايمعللا ند (ددن) لمعلا ف ناذمالا نم وع أ

 للا



 ان (نفث) ثولا فرح + ءاثلالضو
 ا[ سلال سسسسسللللللللهسسللللل 2222222002

 ريزعلا دبع ىلعنا ويم نيد لضرب لا نبا لاق ديد شتلاءندنملا كلذكو مهللا
 و. - ه هج لكثم6ك < مالمو

 نقرا ىلعو هقدارم ءامدهد 5 0 اذا 1 نك ادع ال

 هم 7 9- قت و هيوم

 كلا 6 331 اد رد اك

 لاق حرت مع ينك لوو وو دلل ند

 مك ءددتمماظعلاوشر 3 عقب علدو "يلح تزاف

- 00 

 رعاشلالوةىلار ءالا نبا ريسفدي وةنعس ل قو جاهم فة اوان ا َتدددقو

 اعالطا ني 0 د3 اوان ٌددلابحأل

 م ه<-<

ن ءقتشمندسمءافلان ليوان عالانوءدس:بالا
 رصقل اوهوذدنلا

 سلاذهول ا هنم بول قمةودلا ندوهى ذنبا لاكلاتو اند شم عمسن لانآل ف يعضاذهو لاق

 هم و 1

 م-مفلاقف حراوانارك 17 يسفر سوس تاي

 تردد ملا فوباةفد يلا دسم الا فاك اك 51 راى د ديميشاىأدبلا ندم لج 7

 هلابشن ولا ن هنا لبقاكناكناد.سءوبأ لاو اهعمتدشد ا[ريغص أ اد لا نوُدتمةباهنلاو

 نيالاهديلانّدْممَباو رفوابدإةمنوك نال دكت لاقيت أس اعلاف اةعاةحالاو رصقلا فدي

 لسقو قلنا صقانلا ُتوددلاو ندملا ودن را هلا تيَدُثأ نم لوعفملا مساند 7

 نأوهو اندَبَتدلواذاةرملا تدم ؟نمءاتلاسد- لانئوم ىوربو دبلا تح انعمد بلا كلم
 56 هو

 مدقفهسأر ى 8و ىدتلا ةودن بشد ةنأذ را .ةولوالا ىداولا الحبر جرت

 ء

 اذالجرلانرتلا 0 (تن) ما بدحل؛مزنونلا ىلعلادلا

 نزع نوال فات بكرا ةقاد .أ| اوربعبلان هنا 6 3 هاجر هه دا
2 

 قو حانتساذائاشعأ نم رضرالاىل«عقب امودحامصلا فو هذان لوصأو هتانادة و

0 

 نت عجبا ضو روأ را برأ ى فكن مشل وام لتوه ل بقوا هيون

 و

 جال اناقا نك هوتاننألاىدحا ركل هدو

 سامان و 531 سج تابو سم ىلع ىوح

 و رن مباع

 تانمْتلان ١ مو ةركركلا لع ةمرلاود لاق

  55و ٠

 هس سرعم * اان ىلءاخاو ار

 را

 رو راهم طق نم



 لدالاءاذك ملا ادئار هلوق

 ندعم ها نزولاررحو

 (نذث) ثوتلا فرت + ءاثلال خف 51
 م وم همم5د همرال ”وم

 ريئاخ سدا غتل ىطسولا هادئا رحب هب ةدرفو نيتنثاو نينا نعقو

 ةقان فصد درع اذ ١لاق

 تالئز :ر 2 تانفثىلعتوح »+ 5 اذا ىداجلا نعذامت باد

4 . 5-8 
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 اهكوربد لجاورعبرأ فضية عي هلا
 22 2 د ةهس 9

 عساس سرشو »* مباكر نم نيصولق ىلع

 اوعقوذ ا افلا تانَقْلاو 5 اهأكدلك تماما اك

 و 2 8 - س 6<

 عبشامباسغاسو عقو هيا نانا م

 اياه وجو ليسوا قا ١اقزذفا اَلسوُمةندلا ت تن 1 لا نبا لاق

 انف رسكلاهشُد قلاوون وكوو فيرا ماوابغلا اج امتانف واعر اركرألا

 وو ايقللاهازدارب 517 نمدي نودع صاعإ.تانتلاس دلو لاق م رص

 تانغنلا : نما را ”اوربلارثأ نم طلغمبةلصت<و لرباذاهنمسرالا بيسيأمعيرأن

 نضرالا لكان 5 نلاغالايف ىف انا دامنال تان" تيما و اضد ًاريعبلاةرك كونا ةر را هلأ ذكو

 سوو 0

 ةقانة فدع ناك هناسنثيدح فو لمعلا متل اذا مديت نو كو لَو

 3 مي ] ًادجداو ار ذى سايعنبا ثيدحف ردوا ما ا ىلصهتلا لوم د

 | مارس 5و باطادنع 1 اند برش ىلا لبالا نم نلاوة نت عجوهل ءالان م

 حرراوللاس نر سارا مم عل ل_ءقو كال زعم

 ءادردلا ىأشا هد_-فىو هر ,انشنف ر ناك دودسلا لوط نالو هز ةالصترثكلا تانفّنلاوذ

 ةم ءو<

 اريخناكح» ده نكن وال افقية تسب ا هع هللا ىذر

 قاسلا عمتنغتلا ل.ةو اهبءانرلا نمافوخاهعر كاماو دوما رث أه مج ىلع ناك نعد

 امطان نمنيقاس !!ىذهبنلا لا صومل شنان هومد.ةنام لد داللا ٠ كا دلال ,قوذنملاو

 ذئاع ىف ؟نيةمما لوقو

 توسع همجي هو

 لدنك د صدْأو نمد ىلع * عفان 0 موب كلذف

 آمعاو نبل هلراعتساف اراج ىماهدردشلاو نانا مُر نوكيت نول

 4 و

 هئفثوةزو رفاه اويسماب شيوخ كأن 3 درعا نماهافسأ تفاح تلامس ”وروعملل ىل مه

 اني



 مس

 كا (نكتإ) ٠ " نونلا فرح « ءاثلالمف
 ا و و و و و

 ندع ل) 9< ملأ 2 2م

 ةنتاوميلمعلان د ا هتاف نت رسكلاهديتتن و رينبو تقرا

 نمةَسيفْ ةنفنلا مويلازامز را فنا ها ثيدح فار ءالا نيا لاق سانلان نق ءاسو

 2 2 2 3 و هت: 2

 ا هفاذكهل مثلا نفشا|لوق اذاانْمتمتفثدقو عفدلا ن ةثلا ري غلاوو ل_هثلان هلا ىلإ ارعالا نما ةباصسانلا ان

 وو هأ اه 0 : 0-9 5

 دكا روعو ىورهلالاق هدرا ىلع ةيتكلا ىلع موضعي 0 هعذد

 4 2 . 5 نا | املا وو

 م ل ملا نقلوا د ! نوكت تأ

 سس مس يدع ) هم 0 هه 9 <

 لاك همزالمه مدلل مل جرو همزلا نفث ةئعدت يقلك و هسهأ عت حت نأ

 لشد فرعي تت همزلو هتطاباذا لجزلا 0 0-20 لأ 1 هامعم ىف هن در

 3 , و

 دسءونأ لاق هماكتو هضزالتو هلداحته-ةباحاذا انالفتنقا' فاح 1 فاما

 كك نوال ةماعلا لاهوت اك بذلن كتفاكو هاو بظاوملاو ربا انفال

 2. 2 - 12 َ ٍ مو -- 317 عطر

 ءاجو ه-ءاعهتنعا اذائشلا ىلع ل_ترلا تنةان'اضي ألام هو تيكن فم كر ةنفثتقدلأ

 ةضود- هود 21 و ا و هدم 3 2 مءدوم

 نك ( مهعمتب ل معقم ا سهو هم داكدق هدفلشن مأسسش دة رطناك أند:

 قرا تكلا لاك ريطلان مهدعاسملا هنم معن صخو عابتلاو سانا كعامل ةلكشلا

 ارقصفدد ى دعالا لاق هرعغر ماسالا نم

 مه ”<و هدم هس 2 و

 1 :ماف اهرب 07 دوسان

 ل مو 00

 2| ككاو ميدقلاةنككاوراةار ىهوإلا كلاما هكا ةعت ما فكأ

 ذئاع ى أن بةسأ لاق نةناومج ادا _دو

 و م يدم 6 2 ّ -

 ١ رولا ممتكا اهتميان < ذالا ع نكن فرانلا 0
1-7 59 

 دخلا ع نكن هع نءاكأق إ ةرطلا نكمل نعل سلا 00 توهم قر ظل 5

0 

 رشح ث ردا ىو 1 00 وطول ل اولا را امتدحاووه 1ك 77

 ميحاص:ازإ ىلع مهعتو م.تابار ىلعلاسقف ىلارعالا نبا هرمسق مك ىلع ةمايقلا مون سانلا

 نم هسرلع اًونامامىلع ليقو ريشلاو ريسخلا مس متاءار ىلع هقونيسر غلا فىورهلاا هاك

 نكمل ثيللا ريشلاوريدنا ند مسهروبق اولد هسيلعاوامام لعل .قورملاوزدخلا

 ءاولل او لع انهن كي تاو مول وم #مخ نصا و ىلعمسهعت ومسار ىلعدانجألا ك 5

 1 ت0 عابس بو يي يصبو ص سس وجدا واسال عناد ل



 نيّثبلا خلاب عال و هلوق

 الا لالا ىف اذ_كه

 صقان لوالاو انيدبأب
 همت نأ هررحو

 زحارلا لوقىف

 (نمم)ر ثوالا فرغ + ءاثلالصف م
 0 الا ا افلا ا ااا اا ا

006000 | 

 ا كاملا نوعبس موب ليرومعملا تدبلا لد ههج وللا مرت ىلعثيدح فو منكما 0

 اي و تامالعلاوتانا رلاعكأ منكن ىلعأأ

 3 و ةاتانوألاسدتألا »* ةسصومو ىلا قانا اها 0

 نوك:ًالاودب ريلردع مجرات سكت او نكس :لبالا قانع قف قاعت ىلا ثوهعلا لاو

4 

 ل ءةوفور-عمىل-دجن والبنوك قطو ناي لوك الا ىفةسغل هني رامشب قذعال إ

 ا م - يس ديالا

 هم بوم ١

 نكت شح نمش حامت مي ند رمال انور رلافمشلت

 وو

 روكتحااهذ_هىف مىذعبد_ذعلذدر انااا دافور مولا «(نغ) أ

 َ ا و« ودو :
 ديزبلحار طاونأد_ثنأو ةلاما!نمزجوهودحاونملاوْن غلاد سعولأ نامعئالا ىف ||

 لاقف لب رغطلا نبا :

 سو 002 0 2

 م 9 07

 ياو رملرل ا 0 معو ركع ا 9 ءاودراو محو ١

 فو رصف رغرع ثلا قءاجدقو تع الرنانع ظفا ىلع ناعلاك اًض افورعمددعلا نم
 7 ًَء 0 , ِ

 ةداسنالدشنأو باطلا أن ع هن وما سة أكد

 هم سقم «ثم 7 - 1

 جاترالاةغ رب ندهدق ىدح 03 اهحاقتلب اعاوم ىفا ودع
7 

 لاق نامعءانأ نأ ثائر الأ ىسعمال اما ىرا او اهستلا قاع قرشا هد. نا لاق |
- 

 اظل شرها لك 5 قاتلا بالو

 ْ اافشلا ضرملا : 70 * و ؟ ال هلالاءدعباف

 ناودانلا حت هئأدبر ريشي الصو ةياظع ءون قثدنأتلا»اهباياغشلاواب اتلاف سلا يشم

 اكفةيابع رذياطو خف ثيل اهيبسنلاةنقنع نس ىلا فال هب شال ةرططتناك

 ءانيلا تدك ايافثلاو اناظعلا فىذلا بصنلا فا كلذكف اهليقءابلا تعصا مفءاهلا نأ

 ىت>نءالاق بنانا ىرراغلا ىلع :وألافولاق ىن->نبالوتاذ_هلاق اهلبق

 مث 4تلةراهتكرسسكم عم تسيل ابهناللا بف بسن نان تر لف هتاف



 ا (نع) نونلافرح #« ءاثلالصذ

5 0 5 - - - 

 ىحو كلذكوه مثلا .ةفةيهابسوةياركوةيهاتعو ةتبلا 'اهأ هممزللبسنلل نكن ولو
 ب . هو . .

 لاك عفرلا ددق نا ءبلعت

 ”ي د ”ةدءد هوع

 نادناعرختت تاو 5 ناح عير اها

 : بوسنمل الا وذو ةوسنافا ةولاجر ينام ىرهوللأ اططانخ هاولاقو كلذا ورك: ادقو

 1 اولاكاكبسنل اق نو ريسغب مال ةوأاومهن ناب :ةوهتةمامتعب لاريصئدلاَز 1 هرال نعال

 : 5 دو ظ هو
 ابويا فرات ةراوضوعو بسلا ىءايعدساهتماونذسياز لاا

 لوقت مَ 9 ”ام امو و 5 :كاع لوقت ىخذاقلا انام ةفاضالاد:ء رات نعلا أ

 كة 4 : 2 3 - ب 3 - 5000-

 3 ا ا رو او عفرلا دنع نيوتسلا عم طوستو هللادب ع ىف

0 

 أ لاق من هنأ منقو لعوف فو رصم غر «شلا قءاحامو فرصلا كرت فراوسو راوج كرت

 : عنبسبوثلا مهلوقولاك 5 مك ودع »+ هدايمنالوقشل

 »: عا 92 [جز» ا 81ه ا

 1 رب كلا ربك صرعلاو م 2 ىهر عامذلاب رد لوطلا نال ةئاملاة نأ ع ناعفف

 ْ أاغاو ريل راها نوار هك وعر را الار دب تت ةرا فوركس

 ١" - 2 : سوه 8 - 3 دله هه
 ا ةيئاملا ترغ_صناو رك دا نما ديس لما الا ارك ذولوىلابللا نودمايالا موصاايدنرب

 ! تلقف بلا تنذخ تشاو ةيذم تقف ناس اوهو لالا تئَدح تاشنارا 0

 وه» م<د< -

 2: رسكلاب موي م ةرامسيف ضرع نان كلوريغ_هتلا؛ امل ءايفلالا تبق هدم

 رودندو لاك لماع ناي رجو ةأرمهاةرسشع ىلا 0875-0-55 3 مهلك

 ىشعالا لوقو

 و ةدصو مل اه 5,

 اعبر نيداوةرسشع ناو * نا رمشدقأو
32 

 || مدل ىلع ءاملا ضف كروان لع ةرتسكل !لداقاتونل رساكب رست نان: واكل

 ىرهولالاكو د قرقلا عاسشلا,نهيديأ ناك #2 رعاشلالاقاك ىذاسقلا تن ًارلوةب ند

 | سرد لانوكج ديالا لاوطل وق.نه ةسغل ىلءةرمّمع ناتو هلوقىفءا 1! فذ امنا
 ا بم س- 8

22/02 
 مسدسه 5م 5< 8 55و »و © ب ح

 اع املا نامبعدبالا ارد »* تالمعي ىف ى لصنع ترطف

0 - 
2 

 لاو خلع نام لمناموذ ءايكتجو رمهوهف هع اذا 2-2-0



 (نمم)  نونلافرس « ءائلالَدْف 1

 هانعمقرعاشلا
 1 0 هم ك - ياس كلو هم

 الافح هنيمربت فرصخ #* نافع :ودل> ءرملا كي ةكيس

 و

 بام ضور علا نم 0 نارا دا تر فلفو راسو للام

 ايشادو اذالجرلا نأ وى الا ءاسظأ ندك4-تماشلا هليللانملاوءازجأ يل

 | يطب تيفال اسال 1 لا !ند َنواَلاواهع اا نم" مظوهو

 ىشعالا لوقهيوبسد ثنأ ١

 تدحاض» الكوخ اوفو يره وحلا لاول قمل در اق ا

, 7 
 (١ سو ماقد ا

 اعأنأ

 سبام بابسأ تيقرو 31 ةماقَنينامم بف ثنكن

 ا و

 1 5 1لا اكتتتامإو !ًاسال امد ايي تلوم ارعأت أ كلذونيناممنأض ظ

 رك ونامت د اض ار نم قش وهاهاو لاخنيتاورلاظحاملا فاول تا هعججملا تتوزع

 00 -سننهم 7 و هم

 نماهعذدو هلق اهيعار ات نآضلا ناو رت ٍ رطورو ىذعت لب الا ثالغرعتسمتق

 ١ مكمتاذ-هلو ا رتسيقرلبلا ”لوربك كوك الابمالاهل ةيلاطلا عابسلان 3 هو راق الإ

 ىلءلبالا ب حاص ط ل اهيعا رى ءناضلا سان ؟كءالام اهيءارىلعلا الا تدبانص
 عم 5

 طقوم ناتو.” 0 هوا كو مول: "تك ءاعناىارلا

 لاف تالا فدل و رالور ريع رك ذنالنا لءّْلط رش تدزرلا دقل |وةيفلت
- 
 عوع ه- يع

 ىرهوخلا هرك ذاعمرسةونينامنأض باطن . 1 ًاةدسعوتأ اور ىذلا ىربنءا لاك نينا

 أيإ 67

 حاتصقئث لكن كد ”نأضلا نأب هرم فو ننام ٍنأض كار نمنح بدبحنا ءاوزىذلاولاك

 قلاع هوانا ماوتاقلاو راحل نمىديعضودورانلان هود دوت ان مات ا

 لاقف ة-نلباف مدل ءيناهتالأ-أمأنأشلان ومد ًالاقف اذني اا

 ا ةلزز لن :ل دقشأ تناك ى نوف ةبحا منال اهأناوطع ًالاةفنأضلانمتونامل»
 ؛ 2 لال ' قيال نقل . 3 00

 | كيلا بح ااا مالسلا هماع ىنوماهالاةفمال_ثلاه_ءاعف سو ماظعىلءهتاد اروع

 1 0 0 . 1 0 . 0 ٠

 2 طا 0006
 ةئيعو « اهقوس لا ةلاناردتأوأ ه ةنؤرلاف ةئامتاهارأهد.سئالاق تاء.ذهه

 | ىناثالاةةهتجاح ملسو هلع هللا ىل-ضى الل ىذقل رهن َنينامثنأض ب اا. 0 ًامهاو |

 دف



 0 (نمبر 2 نونلافرح « ءاثلالصف

 5 و

 3 : ودى ةدعاسلاق 7 وه

 مم ع 6

 هلل 8 اواو 5 7-3 لدا ةاتلعا

 ءارذلا لان ملا عفن سهى نيم ثو هنعقةلك نوعا نس اد ا ميسان

 هم بندق ىذلا اذه نمنارقلا فذاك املكلاق البلقان ناو 0 الو لو زعهلوقف

 امولعم 0 الْنمئدَّشلا فة اامرثك ؟كلذ نافىَرت رم وأ ٌأعسسملا ىفءابلا تاو ًوْندمَلا

 مال طال لس تتقام ا ءادك وت تيرتس 2 كان ةيهارف ا ورانا زل
 اذافاذ_هىلعوهف ضورعلا عجور وذا اوقيقرلا ل_ةمنامثالا نم سدلناك اموناسُعآلا نم

 سن ةبهورشو فسوةروسفلاه 6 نما قابلا تعضو رياندلاو مهاردلا ىلا تئحج
 ف 0#

 الملقانممق انا اناو رك ارق كلذكونامنالا فل خدتاهغا اسلاوادبأ ن-ئمهاردلا نال مهارد
 ريسصل ىتحتنشنيذهىأف“ ءابلا لخذأف ةر ةءلانباذعلاو 5 هرج الانا 1 .كلااورتشاو

 رهان دلا عنيد دات ريا اذافضورعلا عمن ميغءابلا لشد كناف افرعنا دااومهاردلا أ

 ف عسب 2 كوملا اذنه ا ولك نالتك ئامهيأف ايلا تلد هم>اصرمهاردلاو

 راد فلاباد ع ىرثنا نع الاعتكاف مهاردلاو ص ورعلا نين ام رف فرعت نا تددخ اذا

 ال نكلواهن.ءب هل ا ذأ, نأ ىرتشملا ىلع نك, ةرفاسبع هيدجو م ةمواعم هرد فلا وأ
 ضورعلا نا ىلع ليلدكلذو اهل ثمىرت ةيرامج جب رباع هيدجو مدي راك دبع ىرتشاولو

 نمله نوع م يما 1 ررقىأمكطت اسىونماصسلا تيد لو كك

 0 0 وقو 5 يا :هّعم ع دا وهن عت 1 اًذاهمما | عسل ف ةلح رلا تيما لاقي

 زوالا ىلا وتانغأ مع وةساير مهل تيما اثرا كلذ ىلع اول. ةءان همليقال لقاناورتشاو
 كلذ ره 0 ددعلا ذأ هن

 وو وه و تنس مه س -و
 ندبلا نع 2 ,رعوءاتشااراز 357 ةا تارت

 لثمن عجب ومث ع ظلانهاور نمو ىنعملا ىلع ث وانا هرثك دارأئاندبلا ن 0 كوزنءؤ

 25هع 2

 همعطبامغاواب يصل هنمدل خيال هنال محل للا نفهسصت ديرب كيد م ىوربو نمز او ندر
 م 7-0 و

 : ددحاو قسعع يشتم را لد 0 اوقاسكلال اك هن.ع ّ و دعاس هلومادق و
 9 ةءد ادكةسر 5 هه, و و“ . سدو

 دسعى فأر غدك< )تن ىناهلاو ىل_.ةعلا ل نس سا نعال ااهاكح ةال_خلا ةنيغملاو

 ( ريشعس داس نرعل ا نابسل نا (



 (ننث) نوثاافرح ه ءاثلالصف 3

 َبكرو رثك اذا ضيلاو ىمملاو كلا س لركن 0 :اةهاتنمزفنا عملا ةزامع هلوق

 فيصص) :اع لمكتا ىف

 "يل .عذ ىلع ةنسع نا اودلاو

 ها هشسدل امم

 نبالافو ٍعالو لقب ,نمنوكيالوناد.هلا عبجينمدوس اموهل قو اضءلو-ضعل

 دست أو سببا ماطخ ثلا ديرد

2 

 مه ص د” وو سوم

 5 را يعدعب 00 اد نظف
 0 ل

 اانوتلا | ذاقئتلا وهن ضعب ىلعهسضعب بكرا ناو هلا رسكم اذا ىددالا

 ىلهابلا دشن او 59 1 0 0

 هي همس 5 6

 مدد _ هذ هوه

 0 7 قومها 5

 سامع سمج 1 2

 5 نرملامتأملا فمن مو *

 ل تالاف ننام داعفّنتل اهلا ميك فايسضالا برش اذا لوقد

 الر نباص ند نب ورع 1117 0 را ا رحل

 1 ”رعقرعاذا تن 4 ونْدلا ىراذا نياك وفلاردكلا الا لانا ا رعالا نبا حابربا

 ' داكن نادر درا مأ ىلع تايسأ ىتاةباذلا عسر را صب ركل اريثك

 ىلا 0 0 '

 ةدو د دو 010 --

 يسال تالا 21 < نسافر هش ىشو 5 روم سرا ملا أ

 لبقو سقلا عار سد هرع شباط ىذلاوهو لاق طاع نيرا نرد د ىلا

 سدتلاٌى ص الوه
 يصوم ءاد

 5 ”بااذانيقيدوسب : معلا فاوَدك نال

0 0 
 ثددح قو املعرهدال رو لاقي نرثكت ى ارومهمريغنيفي هلوق

 00 ا ل ل ل و الا عاب ابن ع
 00 ملا نيمو لح راوذنلا سرها رخوم تار عبس داع لا ريك

 اوعشلا اوهو نان سرفلا قيظو ىفد ببعوب أ لاك هن نمدي ريف ضرالا سونأ هنثعفر

 َنمَعّتتلا حا ارعالا نا ودم م رخو لع توكنعذلا

 || ىلءىذلارهكلا تاودلا نمو نطملا لف _سأةنانعلا قوق ةرمسلا نودام ناالا )

3 



 0 2ع نان 2 9

 قو ةناعلارعشةنثلا ليقو صرالا هدلث بدصت يت ليقنل اميكراذا سرت بولاق خمرلا ف

 8و 00 وده ص <

 هالو نا بودقاوإ درء لقا سيئا تحانت ]تاما

> 
 2 و

 قو نافل لكس انجل ونسوا اله_س 0 نللا يديكي ميظ ىلع الآداب

 س هم 7 5 6 < مو

 اناحا 3 تلد موي 0 ب ادسةزج لدقم

 لادصرام و تطل ةدنلا فثمللا لوقنابومب نائيدحلاناذهو

 وو 5و ىو

 بلععت ن نءة عقب ناننو هجن الل

 سو ااا ٍُق (ميدبا لسن 3
 بيلا ايفل عصمة

 ودمار وأ اال لكىلعمدقتلا باهيىذلا لاج رلان هنا ا (نبج) بايعلاو

 مهل ىو

 وعر ناح او نكات ذثيدحلا فررأ رشمات تيا ويتسإلل ل اس

 نيج دقو تان امجءاسنو#ابجو نادرو ناك 1 لاو عامشاوةعامتلادض

 معو « ه2 سور (0 0 دمع

 بز 1 ءاناهبس وأ نا دقو هو امحواةي>وانبح نيحو ني

 ايت ارا تا العوامر راف مهردفاأ ني سثعداطعأف مياس ىب سن "ررازدت ناححو

 ىحو امم اقاتجاح و اما اال وابن اهغاهتلاك مب اس ا طو
 مو

 نا ثد هدا ىو نيحلا ىلاهبسنانيبجكهئبحو لاق وكلذبى ربى أن وطودب وملدس

 -و 8سم دو م سل سدو

 نولختو نونا مكن 0 0 ىبادحا ن ند“ ا مسرب ااا

02 

 لّدعلاو نا ىلا ور هقلاناتر نم كتاوت ولت

 لا .رامص امل دلولا تأ د نر الظاج ان 1 الذ لد 5م ودتاعأ و ةتنحأ اولها و

 تناكوا مي ءامرول الما هذهدلا هيسسن هن اكناكويناننمالاولالا قاناو داهطان ءب "الا

 هاقبلا يح هنال *رل كم ةتب2داولا لاقي ىرهوللا لطم لومار لوقت 0

 اذا لكلا نام نالفل |وقت ب رعلا لاق ل_ضذملا ف ارعالا نبا اف ل رلانيجو ه)جال لاما و

 دشنأو ءاضسلا فدا ناك
 هم ا وممدع هو د 2
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 نةرمرم رة

 هلراصنمدتو مركلا نفح وهف: ىلا هفاض ا | :هه ع ند اوِبلعمو 1 ندج ودارأ

 ءاملا نحب اَدسلاو نذل اءامرهللا ىمس وءاملاهيفىذلا بعلامة وَما يبارعالا نبال صأ

 رج ابهمشوة أ ص اّقد رفص رعءاشلالاقو

 ع ول:مقرابلاةبَص 7 00

 ىلا ارعالا نبا مية سوال اني نمل ءاعدارأىرهزالا لاك

 نسا 0 فرغ خرلاإنيقسو هشنح ند أم الاب 1 ىنيعلا !لاقو ردا يدك سرك لميا

 لاق مدت لاخالاتي رسفهي وةسفيش> ىلا نع رلابم ردن نذلباو تكن هوقوف

 اهفشمل فلل تيم ةرب هشلاىف ةيلمخلا ع كدر ا منابع ملا اذهو

 سمسددعؤو )وص اك ءعد

 للا لكبح اهلو تهةججاو تق تسياذاو علم كوني رح ماض ع ندذكأو

 ض*لافولاق رحل اورملا|عبعاد ع مطل او هاي دلي قت ىو ماك الا سراك أو

 7 و هَ

 ريغ رضخأهقرووراصق قانربال صا ديعاملو وشمل لئمةرغصةص و مبار ءالا

 00 راما معرسأو ررطماذ نابلس ع رس ىهو ضرالا اغا 1

 لاك: اهفلظ

 7 زايتدللوانلا نعاس « نةجوانيف هللاَلاَمردَو

 ا 0 ا زج را نيس لاقي هيلا جتا نع ىذنلا قط مَا ىبضالا لاك
 0 عاج ةرثك نيّتتلاوسفنلا فلآ يعمي ١ رد فرع أ الدعس ونألاقو اهعئمو اهّماظ
 ىسلادجأادشنأو ع عايزك اذان دج نيففلاماودفاو طاف ارعالاقو

 - جو

 نيا نعوناعطلان 2 # نيزع مف يشبرا

 . . 0 "- . ع 2

 اذ_هىفني_دعااور ودامو لاك اهيفرمطيىتل!ناغ, اوه نيغكلا نعو هلوقفدج لاق

 4 و 3

 ءاور لاك عاجلا ةرثك انيغنيفحأ اانا عسضوملا اذ_هىف أظخا يف ماعطالاو ناشلما نمتدنلا
 4 ل و لح 9 0 . هع ع
 : 2000 8 نءسامعلاو اوك تنا4 ليف لا قو نعلن ا ولو رج كا دخلا ةنقاو ىأ ,ءالا نا غءسامعلا وأ

 - 7 9 ا مسح 72 62 7 ه2 2 ب

 اهيف سائلا مطب واهعضي هنال هند ماعطملا دبس اوعدت ب رعلا تناكءاَرغلا فَلا ت'أواذك



 خب .(نفج) . تونلافرح « ملالصف

 ةنشحادان ةداتق لأ ثيد-ىفو نْمدلاو مصشاايةءوأ اما ىأ اءاضتملاءار رغلاو اهعسانئ 0

 نأ دل فاضملا قذف بكل ةندَجبحاصاداوأ ليو مهعب ب ومهمعطي ىذلا كابا

 0082 7 ا هس 2

 ةلؤامج يحل .اونملان م لبق لمتلافو دزالا 5 هليقانفبو بالو ىف الة

 للام ركتايامبا 5-3 . يراسل

 و 5٠ه هو

 مسا ةنسو موعاهوثرواوناك !امهعابرو مث انآنك اسمى منامه ًاريقدنعهلوقبدارأو

 تدكسلان بالاك تكسانياودسع ةول ها اوراذك نيقيل اريد تس دنع ل تتملا ف و 0
 هسا

 هنأف ىلكلا اد نب ما شدامأ و يمال |وقاذهلائمالا بام قدسع و الاكو ةيبرا أو

 هعمو حب رخ بالك ن بو َر عنيا وعم ورعب نيصح نأ :دح نمناكو ةنمهج#ن ًاربخأ

 ذخأو هل قف نيكلافان و ابالكلا كاي مافن الخلا ل ينل

 رد الا لاف مساوملا ق ديك وعم ورع بذر >هتناكو لأم

 9و اااه 5 0

 مسنلا ىفادكمر فووق ثونلن امهلعو ب قو د حاسه ىف لت د كلا

 53 0 ل 9. عم 5 هم و

 راغأو ىادرملاف ىذلاو تطلع اة در 7 بكر لكن به-ن لد 2
 هييفعم ودكم رح قول دب

 ىمدالا : نم 7 | للا نم ع ونلاتيولكل نبا ناو لمصخ نعل اما :رب نسا لاك

 دع وأ ناكو ةعاضتو نهى حا هو 1 اريغصتلانةرَّضص قدور لا ربا لاك

 اة 'ولوتيءالعلا نمدحأ سل هيولا نبا لاق ةهعمريغءا1انةنسمح دب ورب
 ةنم ثيداح ه0 لا 2 الاولاق نم هو ةنسفحل اودي سان ار "اسودننع

 راثخ لهن مىدو مناك, اقف ار #ءالا نبا نع باعت ع نع دهازلارعوأ هثدحامف

 ناكو نيصْعما لا ةباضرأ نا راج ىماناكو ةرها رص قتل ان هللاش

 مو - 6 سا هك

 كاز ثا" قخوهلدتف مدن ءالجر عزانو أ هعّرانف ةهدنءَنرشف ةنمفج تأ تلاعطع كلا

 لءاهيخأ !نء هيل ًاسفلو:ةلاوخأ اوهواهوشأ هدو لاصق أمون تر لأت تا
 26 5 و

 نصغلاأقف امتداع
 9و و 3 و ه< 0 : 1

 نيةيلاربكلا نضج دنعو 7 بكر لك اهي نءلثاست

 - - -و هم ويه-5 5 9

 نينو انفهنع هلأ سف ةئسفج ىلا تهذا» وأ هنا ىر رديال نيمغناكواه 3 نبك
 وهم <

 ني ا ني هنوف دعو حق لق عن اكمال هواتف َنيصغ لع اودشةمرص



 ىاذسكءاعرةلانم هلوق
 توقان مهم ىذلاو حسنا ١

 هدفت*هشكءاعرتلا ىلا

 مسنلا فانك نايندهلوق

 ةميص*هيتكررحو

 ديا شلات قوات و 1 0 ا 0-5 كلذديلا | 31 د 1 2 باو 000006
 كو 0

 وامام و مس

 » 1اس دور 0ئ ديت و 5-0-0-7 20000 ٍْ

220 

 ٌواوللا لاكش أ لعد تا اودهناجلا 00 قايناد-فاقلاف 0 ريدقو |
 وهز د

 ةرش فصرلاقف ”ىرعأا فدصاا قول سل مهول ةناعح هلا اور قناة طم

 اهماظن لاف * يالا جرا قءىب ذآو

 لا 1! تمه«هيوهديسنبا لاق راك ضف راقب كسا نال ٍْ

 لف راججلا ل وللاوخلاك ناجل لدم قرعلا هنمر دي لسو هيلع هللا لص هتئئصىفو - 4 ا

 2 1 8 0 ُءءء 6 ا
 عقراذا 1 ل ل تح يال لاعم ةشفلاو ّ ل ا

 ١ 7« < مس 7 را

 هنحتو نول لك نمز رك اهيف مس مدان م ا د ا وكر

 ةمرلاوذلاق آر 1| ا

 وهع«م-9 و 8 هدوو

 مشوا لئالا نانا هيلع #2 0 "يل سأ

 عدو 72 4

 لاك حاملا لمس 1 ةضلا» .امضيي زرنا ليقو |

 لبق لاف لبجمسانماو 5 ارض منيه راك نام ىسمأ *م

 ندبات“ 0 الا نميز احرف #* م

 م 29و مه د 29

 اهنيك لسبللا هنو كسنع نحبدةف نعاس لكون سكش 19 0 ا

ُ 9 

 ىدهلا لق هْنَج هاش ىرب لاق 0 نا وانونج مضأ ند 00 2 -و ا

 8مق و 8 8. و هر

 ملا تلا هنجدنو * ه:افح ىلع تدر وءامو
- 

092 

 هنموراصإالا نع نعم-م ا ةثالزطاو ءيودرتس أدل سيلعن -ثددحلايىفو ْ

 الثا لىقو ههامهلداو هتلظد 1 7 ل 0 نا رسال تخل ا روس :
 5 - - م 00 ب م

 قذهلا لارا لكك اذنال مال !
 ةوم 55 -

 7 منزلا حسو ف كوش او * هكغويلذللا 58 كح
 وول

 ةيديئب فا ةكتوه ل ةون اند نيهمدلا نيديردلاقو ليالا خجو ىو ريو

 بشان ضانعو طزالاو ثم ءرلاىذب# انام لرد لبللا نانجالوإو



 ومب  (ننج) نولافرج « ملالصن

 برا نب رد نيام آنيبا' ذ دع نادل جدو عفاف

 سا صال -

 ا درمملا لافز و هعمابة لعن ينم بج شاعر هت ةقيادؤللب الان ا

 0 د 0 ع

 5 ا 59 الا هملع ن لال اد علا الا نامل بلعت نع ىو :

 ااهتحلاشو 0 رن رتسام لكل !لاقيو هتيم اذ 1 ولولا هملع ا

 ا ءوقيرتتس ذاك داو مسا ىك١اوأ كلذلاق للا هذجأ ًاوليللا هيلع َّ -راسخالاو ىلدللا ا

 ىذعالالوةولاك هرتس هنح وانت تملا نا نحو |

 اننتحالاةعشتنماهل « هامش رعي لءاطمت الو

 ّْ تملا راسا ريقلا وها و اويخ هيك ا رامدق ىو ددم قلتو ديد

 ] 1 فك هج كلناردكللات ا
 فود ءأىتحاو: لأ * اول فام تمام اذا ىلا نام

 ىنعالا لاك“ ةرزاذا هج دقو هج راو ى اهشسبحاو ريقلا فهم ةدسعولأ ||

 ََّ ليله فرح اك هون لهأ كلاهو

 1 لاك تيماء ربئبالاقور و.ةملاننَكساَو ||

 نيلساو لها ش ا 1 ام الاخ لااا و

 ْ ىلصهتلالوسراندمسن ,ةدىلو ثددحلا فو ا ا اريثأ ل < انهه نسا ى 2 ٍْ

 همم نان أ ىلع هدم رنا ل و تسوهنفدىأ سابعلاو ىلع لانو منوي هنا ا

 (ٍ ردسلا راتتسالبللا شا, أن ا 0تابح 1 ا 3 همهأ لج هئعملا ىذر ىلءثنددح ]

 ْ عقلا ىهاجيرورال ىف بعذر اقلاع داوي جراب بعوازلا وأ

 عجب اوحورلا تنافس نالناحج حورلا تيقديردنب لانو همدان ْ

 ىهسو رمش لاف رياسأ نوتساوهنع ناو عقلا 6 رم سام لاقي و ىجنسان ءنانحأ

 ىدعادشنأو هتأردصا نالانجباقلا :

 سادس ا

0 

 قالوهام يشن عنج د داهفكمدوشت ا



 قاكهردص مان جالو هلوق

 تاكل

 متاكب اقااام كانمءىدحت

 ىدعع م هتك ها

 (نئج) 2 نونلافرح » ملال صف 6
25 

- 

 مدت :هنال ًاداهيله-انههردقلا ىدانهلا ىرهزالا لاك انيفعقي حم ع ةروتسسم

 كح و هيلعههقوأ اهل عشب ريع جب داواهقبسو ثلا

 دارأ مدقتملا ىداهل دكا ند طا ريف * نامل نككالو د

 - - 6 ان و ما ََء

 ىنالا رباح ب ىءوملوقام اووردهملا ملا ىنامردعلا نأ

 امو فون مىريطت د أالو 33 0

 1 و 5
 هلأ فو ميفراتالن ناسف مدائن ودا لا هلال طاردارأ هناف

 قدزرفلالوقو رح نكح >-رلا ىف يشحلا نيل يعمل نا هاتعلو

 مراتلار طق وذ م ٍّي اهنينج فما رص ناعاذا

 اهالعاغلا 0 ذىنا رضنلابىنعياه منج فهن 0 ىورب وترسم ناله كلذ نع

 0 ات دكر ل هواهم الاف و]_عجاناواه حا هفينو ىراصالا نم

 مهو ما

 تدر دلو ةنقدتملاءاوم اا 8 يهب هنأ ترهحو « فارعالانبادشنأ هلوقو

 3 ولاَ و اي رئرتملا 1 1 حدس در هعدكفةلا ل 0

 اكعد ذدسو العن ويلبي باوك غفابلاد :راوددس نبأ لاق كان راو

 1 كراوين يملا ود نيل نم علا ةقرسلا ثيدسح فو 3 ايتام عملا

 كك نبال تبق سابعا ىلا بكه _هجوهللام 38 لعش,دح فو ةدئازمملاو 5-0

 . 0 اعروأة دوم ىلعهبحاصأ ناك . 0 دس سرت حعاو هدهربثالا نبا لاك نيا ارهظ

 5 ؟كم حم اكد دا تاقوءاشام لعفو ءايطا 00 ؟.يالن ققومديسابا كللذ

 قدزرغلا لاف كيا

 نطبلل» هر هى يه بافأ 2 لاك ىلإ ارتتغمك
 - قي جس

 َنَم ند راو مضل تاو ب لا ناقلاك مسوس ةعاسلا طارش ث يدح فو

 يقر 0 راسا اقنع نقليات اوستن حالا

 - دعه 172 يكل 3

 فار ءالا نبا دشنأ ا دع ضع من 0

 م داس سمو 92
 فاك هجو وأ دو أن ْعصلاَو »* مَن هلا نين نوامر

 ع . 2

 ةمنل الوقيهرتلافنيسعلا نع ءنجبامىأن يعن -ىلا تعالا نبال اق رد_ا|اةهد١ىداهلا



 4/ (نئح) .نونلا فرخ « مكلالصف

 و” هس هو

 سة مقل موفلوتبمم-وفت فرو لنيك ونون هنوركسي نولمر

 3 تالا لماع 1 نمل هلو يسن فش

 اك و قلنا مالا انكار “7 ل

 م ثسوؤو © م بدلك

 ايروايمسمانانج نوبكر بذا 0 مهاوقو ف ىامكأ معي هللا

 1 "نك ث يدا فو هلننك |ىأىردصف:ئشلات تجود سافاستلما ع نوبكربىأ

 لسة اماهسأرئ 1 ا ورع و هبطت ىأ

 5و 25 < ”ه < 0 ا

 قو 0 وح نانمع :ةوردصلالحَو ةكرلا ىطغتو ةطاسوريعر دامو هنم

 مامالاة يدخل اق و ةءاكرلا خو تار كلا نوف دوران يحس تدك ةنحموصلا 31

 55 و ٠ مو مسا ّ 7 معد

 ديدحن منان جام ملعنيلجر لذاك ةقد_كلاا ثدد> ىو ووسلاولازلا مومأملا دهنال مج

_- .8 9:1 5 

 نال,_ومظعمم مانجو سانلا نجو سايللا ةبجةينثتةد_وملاءابلاءىوريونا باو كأ

 رج ن بالاك .مهيرتتسي مهيفلخادلا
 00-0 - هش 8 ه5 8 مه -

 ارانغوأ لس أت رواجولو *« اسمدوأ نيل -لا نانح

 : 20 3 ع 9 5 25 : - 2

 ىأ اسمدوأ هلوؤر_ نبات ىسعمىفى ثان رلا لاق « ارافعو ا لساتيقالثاو * ىورو
 0 و

 ادهاش تبلا اذهممضءبدرو أ دقو كيراغ اراوج نم كلريخو هفةثنردملا تازئاذا لوقي كل لوسأ

 رار و هم 9 2-0 9+ و 2000 5 7

 مهنان>ورعوأ مهوامهدسانأا ناندو مهداوسو مهتءاج ممن انجى ارعالا نبا رخسلا نانحلل

 و و 22 7 كك 1 5 : 1 0

 ىارلالاقو اراوج سانلاريخرافغو لسأو لاك ىل ريخنيململا نب نوك أل وقي 'ىثن م دلروسأم

 ريعلا فد
 انو م

 ١ اانا ا »* تر 0

 ميانتا اوماعلان 0006 كل نالوا وامو هنيع هنانح لاك

 زيزعلا لي زم-ةلا فو ةنخلا مهو نانج عما ونوريالفسانلان : 0 مهئنالورادنالا نع

 هلوقىفءارشثلا لاقو برعلا نمم وقدنع كئالمل انهن ااولاك نورعش مع ةنلا تاعدقل وا

 هقلح نيبو هللا نيباواع جلوب 329 المل نوه لاقي لاك .ساةئحلانيوودت .اواع-و ىلاعت

 رانلا قتورص لولا ادذ ءاولاكنيذلا نات اد ةوهقاّتان ةكئالملااولاقفاعت

 ٠ 1170171010720 اح 21001705 2315: 5717171 ا زو: 72و باعت جو وم »عج مسج هاج تا ف



 (نج) نوتافرخ ه ىلا 0
 لاك نيعجب أس اذلاو ندا نمىلاهت لوق هنموٌنلا هنأ ةنااوأ نيالا بوسنمىللاو

 5 اوسولا رمي ن م سان اهلا س سانل كلم سانا ب ريذدوع - ؟نقلاطتادلوق ىدستخ 00 ١/ حاحزلا

 فوطعمسالاو ند لي نموهىذلا ةسلاو نمسانلارود_صف سوُسيوبىذلا سانكلا

 لحاؤاونننالا تالخر لا ىرهوملا ىائلارش نيوباومؤ ارش نم ىن_ملا ساوسولا ىلع

 001 روم راهنت اوابونح ل حرلا 5 + ىرئالو ىنضتاهنال كذبت يمس تج

 ىرنادشنأ و

 0 رسراغسأ أون ىلع 5 فتشت رافسأ وضنتأر

200 

 اهنيديال ةرسا نوم كنا 7 مون :؟نئانل اى[ نمتلاقف

 و 2
 تصحب ٌكردم لاهو

 ع7 هب #ه:-و ه6 ع

 0 مل نيجوخو تلح « ا 'كواهمارال مسن اك ا

 ال أد ةذ ىلع ىىجرتنأ #* كلاب لهىجا كو هلوقو

 | ركل اهلادٌس اوابتولت قاماواولا هيما ة.نلاك نأ ار

 يشعل ىستآلاو ىنثااهبَكّرغتمار ءاشلااذهنالةبقدقع سنالاف ال ثوهعتلاَن 5

 صاعنبردبلوقو م

 نينصلاف را أو * ٌةمسلا ايفا ا
22-2 

 كرار كرك ل لاكو نما هلوةنامنيديقلاهدارأو نسنالا اهلوقث لا ةمسالاسدارأ

 ةرود ىلءردملاو مسالاو فج هيأزيزعلا لي ؛ زامل او انبوب ثيل ىذا

7 
 ان و دلو نوسة هءلاقن وةدح او

 5 _- 5 م 3

 لين اوةنجاءادلا نمءاذش مومن انيسرادلا نم
0 

 قمل جلا رس اوانوذبوانجْن دقو نيا فئاطنملاو

 سد شدد هو ه <

 لصاووغملا كو أنلان ما ياض نس ىلكمرألف

 كلذو سا..ةري-غىلع 0 هنح 1 هب اه سل ندكىكر ناجتون اكو ه.اعْنتدتو

 بهَلا عقود وملاك ع ًااماولاكو ع 1نمالوعملا فو نورس مال

 .٠ 2 7 ِ 19و م

 ْنادقت نموغااوه_فةقاخالو د_سحلا فنولب سل هنال اذنك ث اك ناو هل-عفأأعهنم

 نمبختلا امناو لو عملا لعف ةغ.صنم بتل ءاف هنجأ امول> 2 بلعت لافو لقعلا



 "64 (ناج) نوالافرح * م1 الصف

 : «كاا توتا فمهاوترىردوما لا دا وو اذهوهدسلا لاك لعافلا لف ةغيص

 تول مضل ناك ةأسأ ام لو سلا ىفالو ةنرمشأ انا ورشا كاكانجدل نال هع ساشا"

 ةقانلا يسن لاك و اولا ذم دسعا
 1ريال اجو ااا 2 قاس و تناك ةماعلا لم و 8 - 2 3 ا 3 3

 2-4 5 - مو سه سو

 نيعلاوعسلا حايره.فرهدلاو 3 ها ضوعتوأنر ا

 دارا ني هدا نامل اك ْتاطضا توظف
 - 8 ويم

 0 م درآو آر اة و

 2.2 هس اهم و 5 مح 9 4

 تبيرقاذاشتمن> نونه د را امل
 0 ك0
 هباز من سلا اريغص هنا تذارأب د رقاذاشثمهلوقو نودهادارأ ودك هلوقو نك عفو نَحأ

 ْ لاق هبسدن اللاش ناكعىأن مس نالف تان عا ارعالا نا ترها منأ ىلعىأ :دئازامو
 00 تس

 وو

 ! قا مران ل ناوي نانملاو #4 ل فق .ضان كانشيو 5 هادعمقفلطخالا

2 2 
 8 يرو تر

 سلا نال ريزعلا ل ا. رغ_ةلاىفو رقابلاو لماملاك عج مساوهو ّن دل ناحلاو ا

 | كب ردن ن نأبالو هلم سين ءىلأ سي الذ موفد ع نيورعأرق 5و تا

 ١ ديزو ا هاك-ام ىلعو نبل ًاضااالو اينما بأ« ارق ىلءاذهولاق ريفا فاالا

 رحارلالوةو ةداموديأدريغو غصالا ف5 ن ّ

 هزودو- 5.0 د

 ىلعوبأ دشن أ ام ىلعو# هميلم ضأ ىو بو 5 هلوقو # امهدتن أ اهمأزا همطاخ 5

 لاو .هلاطيبعاانّترأجااماذا د# مس ل يك

 ومص) موس <

 ىاجالو ساند *عئاوردبذ د ىعورالالوح كَددِعَت: 0

 ىاكل_بقلا اهمطاخ هلوق ا

 حاملا ا

 امعتيًاردقوامعان |
 انرأق وس نامقراج

 هماعو لا اهمطاخ ْ

 ايحسهلاةفىئفدراتلقف |١ ناقة نانا وتل !فدج لت نتا لاق "انش _ئاثلا تونلا لدية ناحالو سنا نمدارأامنا
 - . . - » .٠ م . 7

 عااأو
 مه ا رو ا 669 2# ل . 2

 || ناملاموللاقي اقل نا ىورءامدلا كذبوا يفدسغب نما. يفل عع | ىلاعت هاوق فق دساون لاهو

و ضرالا نهي.تلحأ هحكثالم هللا ثعيفءامالا اوكفسوامفاودسفأف ضرالا ىفاوناك
 1 ناىل.ق

 0 8 , 0 06 10 3 2ك ك2 ةيتداا سرا 8 3

 أ| ورعوا اهيفدسفي نماهيف لع اا راباولا هذ ااا بي طوال ناكر نين داقتو

 رعءاشلال اه ناطيحو طئاسل ناجح هعجبو نان مسالا
 و 9

 نا تارثادا جرام #2 اهناَنِس فنا

 ( ريع سداس نرعلا ناسأ - 5 (
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 البإفصي رب رد قطا لافو

 اتراماهونانح قانعأ 85 افدسأ ماذا ليللانَنعفرب

 ا[ يطال نسداشات دو ىهأب نيذلا ىأ لابحلا نانج ل-.ةمنيدب زشد دحىفو

 1 رلا قدي اوه لاكن نرحب ةنع ىدم هنأ تيددملا فو 1 ارب مكساشملاو نما

 ثددح قو نحال يبا كلذ لاذ نولوي 2 ةعبذ عذاجئاني اني تا را ناكرأدلا

 مسكنا الاولاق 0 لا نعله أ لأ سو يلعمتا سس زعم

 نوُباك سي ىحهسفنب بع كأن كو : لك مدان باصأول نسملاثيدح ىفو 0 1

 اًذهنمى ا ل وق بسس أو ىبدتت الاف رداع 5 م

 ىأ لمعلا نون نمكءذوعأ ىلامهللا ثيدا فو * تنجح شلان 1 5

 اولاقف اذهاملاقفناسنا ىلعنيءمجاموةى ءاردن أرح 00 5و وديباحالا نم

 هنيشم ىلع ٍ هْيفطع رطل وهسكش ؟برضي ىذا نون امنا باصماذد هلاك نون

 نينا بارعألا لوب ىت>ةصاصالان : الا 3 حرار ناك 2 و

 ئرقدقوننطام_ثفن 6 5 واحامأون نونو سكلا ةععبنبلا انو احتوأ

 0 لاكسوتسو 3 ' و ذاَصرخلاَع ونوال اواتماما و
 ق6 صم و سى ؛ لينا غ1 هه

 سو اههستهان 1 3# 00 1

 ساثنلا تو فريثكوهو ىذوبالَةر ملا ىلا برين لَ أ تايم ن ترا

 الياف ددرب رحدج ةطِللا تدب 1 ًاوتامح داب اودي وسدس

 افطمح ميسر َرعاَقَعو 5 اهيراماهو نان ٌقانعأ
-<” 

0 
 0 0 اتا ا 00 3 0

 يراسل لرمي 7 3 *22تراصاصعل انا ئسعلا حاز لاق 3 او-ةنعج جشم

 نسابعلاوأ لاك كلذو ةوتاي ا نمي لنعلاو هو اسر ل كسول ةفيفخ

 0 طونانعل او ماذاك ةعىلاعتلاف كلذإ اوتار اهتنْحف اونا .لبا واتا شلات

 ناكو تأيحىأ افكت انامحا مف أم ص :زثب دح فو أضبأ تاطيسشلان احلا و نجا اك

 ىقعالا لاك نوبعلا نع مهراتتسالاةمالسسلا مسييلعةكت ؟الملا نومسَةلهاملا ل_هأ



 كا (ننج) نوتلافرح * ملال صو

 مالسألا هيلع ناواس رك ل

 تن هردعو رجأالب نولمدي هيداامايق د# عسل الملا

 2 هب الا قايسف قدءاو لاك ك0 اللا ّيعفنا ن ءردسا نشك شبا لوز اوقف دع

 راع ند كل 2 الملا عمدومسلاب ره يلب انى لع يلد

 نءمدآ لزم نا ند سلبا نااضي أل قو نا نمناكلا.ةذ كاد ىلاعت هنئارك ذ ددقو 5 الملا

 3و - ه7 هاو 0

 لاه ناقن انا ناز ل.ةو ضرالانازخاوناك ةك-ثالملا نهبرمض نانا ليقدقو سنالا

 سلوهوءاذئتسالا عقو فيكس يلب الا او دصسفلاتف ةكئالملاركذ عم نسا فيك لئاك

 لهنا عم ىئذتسساف دولا يعم سا تأانظ تاور :
 ا دلاو دست

 برآل اكو دعم- ماقىلاعت هلوقكالدكو ىد بعالا توعاطأأ ف تاوْحاو د تر لوقت نأ

 ا 0 ل 0 نملاعلا برق نيملاعلا

 قوشو دةف صدد هيام الو هناسأر هنال نيملاعلاّبر هلوق ىلءفقولا معي و

 3 ريشا رالي نجالو < ىلذهلا لاق انتحال ىأ شالا ذهبن جالو بصن عضوم

 ا د ة زو ء

 ردع ا 0 * بسك تر كذاك ىحأ قدها ردات

 ع :ءربعاسغاو 0 مدقت خل ع نك ِح الداكن رصوكا لم
--31 

 2 وقت 9 سدا 2

 ةأرهاتااقو هيلعدب 1 واعنمو هكةنحم سشنلا ناكفبلقلا تحي ور كسلا س رالي اممدجلا نال

 لاق تان لاك ميديا ا ىلع لمراسل هيأ دوعن هتادبع

 تاعنلات ؛كلجأ عمن معد كلذ لعفت برعلاو نم تكتف كن ألح ألجأ نءهانعمهريغو قاس 1

 و

 ةكفاش لا و ماللاوفلالا تنذ_-ك < اهلوقو لاق 00

 فذفىرهتاوه ان نكل ءانعمنا لاقي ى !رهتلاوهاتكل لجو زعهنثا لاق أك ميلا ىلعةرمهلا

 قائلا دل ابحي لاو ويدشوا حلو قتلاوفلالا
- 

 ملم 6 د5

 ا مايذاك تاونع ىلع 5 سول ة يسع نمو
 ام ع

 نمماللاتّقذكاذك نان 30000 هلل نمنيماللاىدحا قدخ كلا هتدارأ

 رز يع لوجفدجعمأ ان اول>أ
 هيك 2

 راز اوبادب كأن 0 3ث مكتشف فةقادألجأ

 * رازانايلص" اك نمقوف »* قوراول بأن مدارأىا سخر هو لح لاقي وكاكىرقزالا



 (ننج) -. . نونلا فرح.« ميلا لصف 6

 فئلالا اوفدُخ قلو ألجأ !نمك | ءاذك د ب امهلوقىفل.ةوذفعلا ارازالابو تل كلارا ٠

 رعاشلا لاف م رك اكواراستخ ا ماللاو

 تاريحاو لالا تاذكنأ او * مكس انلا“ نَسح أى دنعنجأ
0-2 

 كاذكوهننا ادحفى اءانس ص نخفف كالذ ناك لاقت 20 0 زو 0 ند
 ستا#خ

 هوقامأغ لذكر -و هنادش لو أن لكني

 و 04 همم . ل

 ارطبأو همح هنرعاذا 5 ايلا تبقا

 20007 و

 نا ناك ىأنيعلا نوع كالا اًدهائد- ني انوكينقو هح ستون -نوكي نازو<دق :

 تايوبارر# 0

 ناخمالا كادي لوقتوهنوتكوهامنا تيؤيال "7 نج نال هرعلوقهيوقب ويصل

 مو

 ىلذهلا لل لاق ةنأك د ىأ هذ هدو هنأن“ د-وكلذ
 ص -

 لوألا اان * اداب شبا لدا

 لولا قلما هع كليص #3 الو َىلسَدْهعلاَن < ىَورأ
 » ومو

 مورا دح سيلا ذه قسلوقيتيبلا ذهل: ذىذلاٌتِرغلاديرب
8 5 

 8م ادن 0 هوبا ص
 لكلام ناك نملوةن قلموعن بحه بسن نأ سس ى مغ هريغت لبق 5 |

 نحو اهحاّ نان دحيىأ| ماض نان اف قانا وُ اون مالا دخلا همرْصل د
 9 - مريع لس

 3 هو ّ مك 8

 لاق ونيت شرالا تنبت داو ناو هرتنثلا

 ءءء ب

 3 10 جلا م را ا 0

 داكن أوتلاطاذا نو: لغ ةغش وبلاك و لهتك او ظاغات نقسلا 57

 نيناثعلاةعطاسٌةاحع + نيكاسملا فراخ لست را

 ان[ نياق صُملا فام ضم

 للا سور نمر مهل ضن ىتلاةديداسشلا حب رلا نيك اهسملا فراج ىنعي ىربئبا لاق
 كو

 اعوجّليما ماو مادقكلابع « ىَرتالكلامءازودا حرانأنأ

 : قذولا لات بيعت وشب تءاقاذا ضرالا تن ارغل

 يق وممانملا نبوقو 3 مهم تاريخا هيلا

 ةرموم

 لامن و هدمّلك اع سهذدق واهمشع نملاتتلا ىهو ةنكم ٠ةرداهض در لع دز سهو



 6 (ناح) نونلافرخ +4 م1الدذ

 رج أنبا لاقاهتبمع اذااونح نصار
 انونُج هي زاب زان 4 د ىراوسلا ملقا هوك

 هل ؟باذلا نونو بابو د ل .3و تيتزايزادنا موضعي اكو نار اريط لقي الك ا

 ماو لامهفاغتلا تلا نوب هتوصرأكىابالاَن و ا

 ا تاور ىااثوتنل ينل نو ةوطو مانسّسلا وعدا لالا ماسلا ن نا 2 ا

 ه2

 1 ةبعمانونجي وأ ةربخونأ نيوجولا نيذه لقيم انو هيابزافتا ن كور درج رخو :

 تالا تبن: خالو عنتر اا ل_دنال لاقي ىلار ءالا نبا نع ءرشتدلا قو دح أ اهعرش ا

 و 2ع 3 3

 م ليلا هر ا هتموت اتسم ان اوتو ضعب قف ضعيرز يدق ىذا تكلا :

 1 2 وم لوس و< .

 اق ةنج قست حض الا 3 دم رَعفىيعتاك رشهز لاف هنح أ

 لا ب كمر كل مودك دال رك |تاذةقيدطاٌةْنْطاو :

 || تادتناكو كلذا مف نكمل ناقتنعو ل -كاهيفوالا برغلا مالك ىفةن,انوككالةرك ذتلا ىف |! ا 9 *| 8 ٠ 3 2 0 . ءاأآ
 2 - ن6 ع 3 5

 || ريع قم ركلاثي د1او رب زعلا ثار ةلاقةنطارك ددرودقر شاول 6
- 

 ما

 ا«يالقاعراسشأ اس رعد دانتجالا ضر الارادلا ف ميعنلار 1 ىهةنخاو عضو م :

 مخ "كنف جانا 0 متي اولا زكى هو ديا تيمدو لاك اهئاصغأ أ فافتلاب

 يلة عرو د عالا نسا ده :[ هاوقواهلالطناوا عفاغتل ذر شل ةدحاوةرس ١

 هد عه

 مداوتتلا و ولي قانعالاة طم 5 الي ربع هن ىراستلاب كرد

 هديسنبا لاق مدقتدقو قنعلا كس ىو عاطس ٠ نم ةعلطسمو ناتشيلاك البا ةّمْلساب عي لاق

 دعم الدنا ىلع اهيافيواه دو ل اى 0 هيرةيعإفصودق ةهنالرسكأايةنيهنأ هناكدتعو ْ

 3 ىعبن اروع دقو لاك ةيرقبعلاباهمكإتأ اناا ةنحاهلع>املهنالةير ل 7 :

 كلذناك ذاب لكلية دقو اهتراشل .جبواهراب وأواهتاولأن نع رلاح . رامي ١

 521 رد
 ىلءرود:ف رام كاو ةقو هرعم باس ة شا او دكا هيف صوب نأ و ةنخلا هباسفرص مول نأ رب ا

 نءلامدأ ىلع عضوم مبان حاملا قالا هيسزش طولها "نا يطا ةسقلخ

 ارقاشلا كوبل ثقب لالي ناكو -

 لشللدو حا كيج دك #27 11 5-5 أله ىرعش تيل

0 

 ُليذطوةماش ل نودي لهو 037 1 < امام ندر لهو

 ةقورعم باث ةمئكلاو هلوق ٍ

 هلوقو بيذستااىف اذك

 قىاذك ملا فرطمةيذملاو

 امهيف طيضلا اذ مب مكحلا
 ةشنملاو سوماقلاىفو
 كا ناي 5
 حزاشف ام ةنمتسا ىأ
 مدعم ما سوماقلا



 (ثوح) نونلافرح ه« ما لدف 26غ

 ب ٌؤذو الاقوةئَع كاذكو
 0000 هام 7 52 - 3

 يلغتالولالقلا وُهْدَتَدْنَح »* اهم آم نافسعاهبىفاوذ

 هموسإا» ©«

 0 كانؤنملا ند ل [ لكم صرت 0 ىح نبا لاق

 م دما ا

326 

 كلنا ا ومطابق ا 0

 م5

 لاق منا كاذكو ريخلاهّشب رطل

 ةمدن سوس ةهمو

 وزو ةَريغالر هنن نم 3 هبطاحتار ىلا ةرامم

 2 لاح

 نانسالاو ةءاهاحلا فاما رك ل ا مالكا

 5 9 و و - ه ه5

 00 سس هل 2

 0 ءسالا

 هم 2 - ى )ونص هس -

 انغاهلواذردص ن>حانحداب #ذ ةوهح انش ةدمعق نكس

 : 4 0 1 ىشدعالا لاقإ و

 لاسر حو عقول تيم كسلا ناراكن 50 1
 7-5 سلس 2#

 ىرهوجلالاق ةسنصتجو نفج«اهلاري_غوءاهلان ى ءرافااداكحو نحو نب اهدجاو

 ا نانا ليقو 0 #* نطل نييراختن مو * ل

 هر اع وم ىتا بالو نو آو بسلا مذعو ردسملا صقل امم عالْضألا فارطأ

 ىانردنال ندم قرك دين أ هك لاهو ىارعالا نبا هملعمدروانه هز ذىرهوذلا ناف ندم ىف

 لثملا فوهنمنرعلا نمتهلسقولا ةئيوحو حولا طلع نوما (نه>) كانههرك ذنسو

 رعاشلا لاق هلق ىهونيقءلاريذلا ةنيهج دنعو

 0 نام نس ًانلقف انوأرذاة ثوبا 0

 00 ةرطقالاو نسا 1 ذدقوتنٌدنعو ىمدالاوفار ءالان نا لاتو

 اا مو ةنهريغضت ةنّيوج ىح نب ديجأ س اعلا وأ لاق هلام مرت نسج ناكو

 ةمحفلا ىمهفنيءاشعلا نيب تناكا ذاق لبللا فّصندا وسنمةغطتلا ىهو انو ول ميلا تاديأ والا

 8 < طيار 53 ةهءس ة:ءول )ه ه2

 ىومصلاد وألا نوما '(هرغل 00 ) نمهج) ملال بلر وسلا

 سوو كسوم6 )7 ه-

 داوسلاىلا ب برضو ىذا تابنلا وهل بقؤ د رج برمدا دوسألان ولسا هديسنبا ةنوجىتالاو



 ء6وو (نو-) نونلاف رح 5 م1 لصف

 ا
6 

 0 هنرضخ ةدشنم

 ساهم م

 ا واو ضامن لاس ا قة اكن يا

 ىهو ىو
 0 ا لاقيودروودروهريظنو مناي كوخ كدا نس ع اناس الا

 1 42 32 ا ل

 قدزرفلال اف اطقلا نولك ةرج الاخ داوسوأ وجر برمدا 7

 ل آ#آ#># -_ س١ <“

 هريضاح توم اد سددلااهنم علت 00
 دق جا د ربثبا لاق ض..الا َرصِق فص انه» ضم "الا ىعي
 هاوةوا هك حسصو اهدا ل 1

 عدلا رغاولحأ نمىأ 2 اهتم علت
: 

 دسال وق ضس' الا نوّلا ىلعا هاش ىربنا دشن أولاك نوعا ا دري ا

 موعربلا ثنا 1و دارا رق ارك

 ا نوكا لعاد_هاش ىلعوأد-ثنأولاق ضاسلا#ف صون وهو سشوار

 رعءاشلالوق ضس"الا

 موهعوثو تم 32 هه, ”وس 9 9و

 ادوسأ نو ا مبدأ |ىحئدتو »* يي

0 

 رءاشلالوةدوسالا نولبا ده ثول 1

 هه سم7

 وجو ضمنيا كير 3 9 حجو

 8و 8

 ا نوكين وحلا نا ىلا هدحوذيرذننا بهذو #3 فم قوت يب وحد انوج 31 دسالافو

 ا اهدادوممال سمنان اومديس:بأ 3 زاطعلا نادك" ةنوجف 2 د اراك

 | ى 5
 ا عرد اذا ىلع تروا يف ةنوا نب 0 مو |هئافصوامضاسس ل نوكي دقو لاك تاغاذا

 ١ املا عبوس منلا نايك لكو ربا سبأ ل ةفاعتانسس عيال ةيفاصتناكو

 ىمدالادشنأ اهلا اموافص غدانا اود 0

 معو هو 0

 نو فالتخاو لاما لوط # ىو دلخلا تاي ريغ

 3 نوألا لملَقَناك رّكَسو 5
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 ” ةرع 2

 رامصلا باغسلاءال وتر # هن 3 10

 2 مى ا يس 8 مص اعل ل دمج

 ئثلاعج 00و طاوهنلطع هنو انهن < دوعن 4(

 ناكيوماكن بحمل روما ولالا ثلا جاجو عا بيذهتلا

 دنا ازميملا او لاك ناك ودلاك سأ 1ك ٍت هن 5 7 0 ها

 لقال كانكعوتم 0500

 دو 56 هر كير راروم سلس

 0 رهلانن نجاحا عدو »* تذ اونا دادس بات

 هددعء[:عالئأ . نيا سال ناو ناحل ىلا هتفاضالعول تن اون 2 اتاذتب ل انآ

 ودو -للدسع ه7

 اكةناكناو نيا كلذ ضر دلبربعبل اكد ة ريا قرنين محملة دينأ كلذلصأو

 بال نأ رقضوراملا نوعا رتسلاو نابل عفلا نامقحالاو ىندون بلا ضكسصر

 22 وه ود هلو 7006 هو تسود

 لاَعو يسلاو تيل -اةجوعم ةهم نبدي ا اظاا نعت تدايكبع

 هما مح ان

 نهلة طفى 5-1 ند اة سمسا نوبت 1 وهو هن 01 اريعبلا تنح 5

- 

 ىلا ىعليقو اف سا م لق ر "| فاذحاف ا 1 هقأ علا ه 0-0 كال دق“ '"نمزيف رطاادح افلام انجن ذأواصعلا

 هند يدوس ذلارعتلا وش رباع نظاره دزالا ع وع عمدالذ لوبا ليقع رخالا
 يي دى ةدور يد هد<9و ”ءو ع

 دودج ن 'ىثهفازطأ ىفْلحَر لس م لستم اون +<رشوهدمء_تنبالاق هفارطأ ىف
 ه7

 جر طال ا نحالا ديرو لاك نئادتاؤ هضم: لخا دفع هل. ةورسكتو

 200-40 7 هءهوي كهء

 2 را -افاو نحف وألا هوىردزالالاق ةنكع هلأ 5300 طمسلاو
- 

 5-2 نيل وشمل نا وبا هياصأ عضوم دخلا ام اما رشانت رخأتساو ىرهزالادا زوما

 ع و م

 ظ



 + (ن+) 0 نوالافرح «* ءاللاىلمف

 2 0 0 ه ب. و: 3 د ا ا

 ! نيم جاجوءالا عزومةنجخلا هديس نبأ ل يي طق

 هتراتصى ءآل: يللا نبك هنو ةمايقلا مويمحرلا ع 500 هس دة ىه

| 

 : نمتلك اما ف عت تسول لل لتفد يللا اهبقلمي ىلا هسأرةحسوملا ا

 ٍْ هن>ادق 200 لئذبضا مل ذالحر الكاش كلذ ع ندو ىرهزالا ةقدتشلل

 ا ثدد-حلافو ند ما نملاعتفاو هولا كينو نوال عمينابخشل اوهباعج نود سفنا أ

 ْ نباثود--ىفو متلع ولسا قلن مح او سان !|نوددك ع ”ىأهنهدأَق ويقعلا كعطَق أم ْ

 ص هن" ل- يال

 ْ وكوهو هيئ ةنَن ون طاح هلع ندر نك هيلعز مك اوانريغ ودان هاو تر ىذ ِْ

 هد ءسهع و 2
 ىدو 1 اع أو قو هنو ماقلت ماك ًارادلابن تولوالا ا

 1 امك ما هنلالوسر هلأ سؤ ةكمن ممدقن يح لجسم[ شن دح فو هصوخ

 3م -ه

 ١ مايا وتر ننقل رة بداقلا عليل فاه ترة ناواهرع ذأ نايم أدق أ

 ١ و 1 2 مدعو سدس |

 تارا نابل او ةعّشلاو مالا انك ىوكار ءأق تدشن ق٠ ناو فورعمتدن أ

 ١ هيلعمايقلاو ءديخر نسعي و هيدي ىلع لاملا ملي لام نحن هناو ةيكيمد_-اوكنعلااهف ْ

 م تك ة)لومسص مهل 7 1 ١

 5 لامن 2 35 اننع أ اًمشد هللا تنعدق
- 

 و

 7 ظ -_ م 39 و ُ | و 3 سرب رت اطل 00 2 هعج و دحال_طالاملا ناجتحا 0

 200 ىذ راطلا داق دشن 6-00 < هعم ناك ل ةيلحاملا ق نبل بحاسو أ

 ا

 || ناك تد-١1ق درو دقو هع ولم ني تاهيل ناف هراملا ثانخأ !نمىشل ادتعد

 ١ تلعجو ةمام ّملاثند_-ىو نجحوا لادا نجع حاسما قرس أ

 ومصع © و هود - ل

 ا ناس لوف كفن ىلا نع 2 اذا هلْ اوثلا تنجتوالاجد الن اا

 ا نع تاك 21 27 0 0 هدوهو هنايقحاو لاملامكياعهتيصوف مداع ١

 لاك ةفارصو دس كلا

 نجاح سفنلا ىو نمهعرملاذا 531 ىوهلا عش ن 5 «فوعشمللدبالو

59 
 ىهلاقدو م وو عضوملا كلذ ري_غىلا فااذعمت اهريسغ ى نوخلا د ورَعلاَو

 ىدعءالا لاه ةديعبلا

 روك لا حافلا لكبت نو « عج رافد :زءنمدبالو



 (نرح) نونلافرخ « ءاملالسف اني

 ئنعالا لاه تملا نمةيحاناةكع عضوم وك اولي وطّةدمعب ابوح ةبقءانرسلا يو و 2 و 5 م02 هلا 8

 (رلزهام ف نيرشتلا قدس تللالوب ع اعدل! الؤتزي الغ ماب

 ورع ضاَصمْنب ثرحا نور علاقو ةريقم ىهو ةكعلبجءاملا عشب نوط ىرهوملا لاك

 ىههردلا ثرعلاوهليقو تدبلا ىلع

 ماسة كسري او س سينأ 5 امنيا فاشون نكي

 اوما دودُجاو دىلايللا فو 506 اندانآق يعز كنغر

 بعشملي انف رمل لبملاوطارثالا نب الاغرو ايدك نوعا ىلع ناك هناثد د#-هلا ىو

 0 وهو لوالارومملاولاف حاجوعا هديف ركع عضوموه ل-يقو هلكع نس رازسجلا

 مسمن ويأوهو نبأ انجري دفو عاركن ءرححال ولا نونلانَسولاو

 نع اوهنروصام ةجرتلا هذه فىربنبار 5 ذو ف ورعدر ءاشىريتعلادراطعنبنّجحو دوامجحو

 خانعشلا لاك ممطلا يلق ةأرملا

 نيتك ن حرقا تردب * ثداجو اهياغمْت 6 ةرعدقو

 هنبعيت بلا ا ذهودلان افا هته قلد 37 نيايداراضيأ نا لثمْنيدقلاو لاف

 هلدحو ىربن نا نوكيا الا لبق يابن حبة رف ديسباوىرهنألاركذ

 رب رجلا ديدشتلاو مهضلاب كانّذالا ناديا ا هيق مهوو أل ةَفاهحو
 , ود 5 0 ه5 و 2و و

 فرفش نيالا يغص نحو ةندح ل رو دح لا ةمفدرف ترو «# عاباه ادى لا نيا #

 و5ةءووو 57 7

 هند فذخ .ةرخهنم لك انلفاطتاس لحد مثيديلسا قو هنز رح هلدجو لج رلا نحو سأ رلا

 صولا رخو أزازالا فرط وهو مال: لود اور ءاحاذكم ءريثالا نب !لاك امش

 اهلوا ملاع.قو نابمدلا نضاب رف هيا رىرهزالا لاك ضانرلا لوقنم هلع هناذوكاو هقرطو

 اك ادا د١ ناذولا عميتو ةسيطفستارزق صارو

 ظ رفاؤحلات ا اودفكلذامعاو ْتَققوا جرب ردُمسااذا تلا ىهو و 0 قال تورو

 ثدد_طاىقو مك را دس عوبأ ل معتسساو ةالئناوثاجللا لب الا ىف هريظنو 8

 هع ا

 داما نرحل حن زر ل.- 00 تعزو تكرس وات ا

 02 در ا

 اراخلا 0 1018 اذ أمتار انورح نرحب نرحدقو فقو ىرالا دل تفااذأ

 | ياسر ايان ورا لقتا تستهل هلهانل ناك سرف مسا نوركساو

 ىلهامل ا



 عدمه (نذرحإ نوذلا قرح دي ءاذا لصف

 إ اهةيسيفى هرج عشب اكدت ىدفق وهن :رسردتسا اذان ل مال قياسي ناك مالسالاىفىلهاسبلا

 رعاشلال اف ار سايإ رع رعت ماما ىوزت مسا نور حاصلا فو

 هل هايف ةفال- لانا 3-53 هكدا امانا

 ةةداعلا ةمّلا كاذامو 03 ملاص أنور ات

 مع سل - هءا هج ّ
 1 21 آن ة-فوصلاىد ََس زودنا ني تان الا نين ورطاوهو ح وعأل سن نموه ىمدالا لاو

 0| 012 20 ير ا ل 0 : 3
 ١ سره نورا ليقواهةمسُم نرح ما ةيسهتشحلا داف 2 ىد-ذ رك لاك

 برا فن ردك ناكهنال نورد تلهملا نيد و نآهملا نب سد لبق همومي ذمنبةسبق

 ْ تك الو وتل تماكةقانلا تن ىئارعللا ل قو ليلا قلصأ ناو كلا ةيعتساحريبالف

 خامسا الوةفنورَملا او 5 لف تكرب

 نورة ةقومن مهىادان 00 1 ءلعٌتمرك ناوىورأامو

 ١ 0 ع دك لاشو ديصلا نمل هللا ىلءأحرعتال تا اىه

 - هوو ته دوس هم 3 0

 ليقمنب لاو ضياء ن عر ىح هيلا نصل اولا لكلا

 2 ,راَكلا نع, ضبا ضن #3 ايمان عش اهتاو 1

 1 لعل !ميرا شي ناديعضباحكاو هل تب ىف سيقاوُنلا ىلعدوعتاهت اود ءاهلاىربنيا لاك

 ا نيراها ىرهزالا هسنعح وي الفل عتلا نمد ملا ىلعَّنرحاموهو تارت عجب نيراسغاو لاق

 1 ا د 1 0
 ١ نمذ تا معز رسعت هيلا ةزااخ لعل نم نير اكاةرتغلاعو هل سعى لدملا نم توعام

 1 5 2 - ه و 6-32 4 و

 || ارلال اك هرامتئارسعف درس لْسعلا ناكحرمق راشيل همّرلاذا ةنو سواكلا قرع كوت

 انورح ةنراح ش حولا ناش 001 اهلا كلة فونت سك

 نطْقلاتامحاضنأ يهودا را اوهمزالل وقد هريغو ةرخ :[مةنراس هارت ال لاش

 ا لابعوهودلب مسانا د اه ةواحا 2 لق: نأتي عرس دست دفوذار تاهتدحاو

 ا ىونامس اقل او ىامىلا ةمدستلا ف قانةواناكنانرسيلاةبسناوتالْنوكيتانوبعد

 هوه وو سه 9و ع١

 5 هش هم «:ودذودر ا درعا نيب ةئرحونبو مان 1 يربو ةماعلا + بلغات لغو

 : 2: 0 7 ناكر هولاق انثوناو قود دعما هوىلاعتهتلااهاجرصمةسحانب ناوكمن6 ءابر ىلا

 سوماقلاق و نوككت

 ءارلاوءاطارسسك هل هكسالاو
 ل زآ هت ره نب ع

 ىو باعت ن نقول أ اا (نذرح) نت ضالنأ
 ا

 ىر هولا سبع ورقات كربلا نيالا لن تو ؤزدلاو "يلههملا لادلا ف تمدقت ىئلارعغ

 ( رع سداس ترعلا ناسا - مع (

 ردك ىشاو لعالاف

 ها نوئلادشو



ّ . 

 | ىفطيضدزحلا ماعوهلوق

 ىف طيضو سوماقلاح راش
 ها كيرذاارمكمحلا

 ىلكلا ةسيئالوَبلانيرامعلد ثنأو قرا

 و 4

 اهلو ًرىاوتلا ةرورجتتنبلااذهاريذ ىلاةديصقلاو

 لاقو ةدووج قاع نيدارتلبا ورع أن ءىرعزالا

 شفخالا لاك رو رشا قال_خوعورقلا سيقتل ( نر 9 اًضيأتسبلا |

 َ رس كلاءنزحدقو كلذرغىلع كمال تار | عامنا طانبر درضلا اذهنابتّسي نالاثملاو ا

 نوز<# وهف هنو ان ح هنز << هال هنو نر كاديد ناز نونا ل جدد نردو تراكتو

 ره د م2 3 3

 حاملا لاف ىععدز و نزتءاوهعضومىفمدقتدقو |

 انحف لعج هنو اس نزسوإ عج هنأ هيوسس لاو بوصف اذا نيزلابارقب نالثو 1

 ىلارعالا نبا نع بلع كلذ ىكسنْرما ماعلسو هيلع هللا ىلصدنتالوسرد اسف بلاطونأو اسمن ا 1 ١

 ا ل م ه0. نإ كدب ررصو نوكحشف
 اوهداذاواولةثاوكفاذا نامغل نزاعا برعلل ثدالا نينسئالعث ةرعجهلا ل_قانامو لاو

 .٠ - 27 . ع 5 دكه 53 1 2: لكل هاو 3 ا .
 ءاحاذاو هوحئانوط:هنزملاءاحاذاورعو أ دبادش نر دب دش نر هباصأ لاقي اوفن>ا|

 را و وو همه عدو 8 4 / 2 1

 عضوم ىف هنا ىأن زا نمهانيع تض او ل-بوزعهللا ل اوةكءاحلا اوهضارو كموأ اعوذ م

 (نزح) نونلا فرح ؛ ءاملال صو 5

 «ةهدو و و<ه

 نعلوز زولاريعبلا نومسرشلا (نسرح]) ب تخل اك ذوهلاش وءادلارمكية ودذودر خا

 هه مو 7 م« مل هع 57

 ةسارياوكي سم نادر »ع 0 ا

 يد ؟ه

 نيحيلا!هنءالّسدقْنَمَعادَو 5 نو زب ىلكاموا دج تعدو

 3و -

 اهيوأديدَتنيسارت صوحو #3 ةسشنل دو مان

 نوشراو مسا نشرح (نش 9 تالا نونا نِي-هار راو مي بار 3 درو 9 5و 1 7

 الدناودبقل و اءاص فرانك ثرالو لتقل طقلا٠ 0

 ايإ سم - و زويد سه

 00 14 فر »* نشا ارا ودم رباطتا6 23#

 9 يع

 10ص 10 هه 257

 هس و095
 هنّوسأو برق ةغل هر ىرهوحلا ةنزسو نارح موقن هبل لعةوخال تونر

 اال ير قطو لد اذا ناك هناثدد ا ىو امهبٌئرقدقو مية

 2 - 5 - م هم

 ىلاابلاقأبامناو ىلا نريشاوْتسكي
 هو

 مدد

 هاك تردصدخ هنت: امىذلا ماعلا ل ماعوةتسف هيف ل عج نسوان ف هلوحهتنقأك

 ىيوكشأ لاقو بصن عضوم ىفهنا ىأارح عمدا مضيت رح مسوق ضفح

 هوو .0155- 00

 559 1 رع ::ملوقتناتغلهئملعفلا لامعمسا قولاع ان عهءاخلا | وع ذ هللا ىلا رو

 نوزخم



 نول (نزح) نوناافرح * ءادلال صف
725959595959227 

 1 هود هم 5

 ا ْن اوهيالو نم سحأو نر 0 توطانووبددر وق نان ان رسأ نولوةب ونور

 هلوقكلذكو مهلوككركالو ورق ءا ل و هن 000 :رسةيلاعل غلا هريغلاقوكزاح توص ْ
 تثدس 5 هم ء

 ا ديزولأ ريغال ايزرح نز درك نزيف لاقي هناف مزاللا لعفلا اأو نولوقي ىذلا كن رككمنا لعد

 |١ نيد رع ناثب دح و فئالابو وفدا ملا ناني لولد نوم أ

 ْ لوقيو هُم وويلا سوسو أهي ته تاطيشلانالاقف هلتالو ور درك دوورعلا ل ا
 ا انعَسهَذ أىذلا هتتد+لااولاخو ىلاعتهلوقو هر ل طوكر زال عقيفت مودا تكن :

 || باذعدرحوأش اعمن ون منام ٌلكوه ليقو ءاشعلا وءادقلا مهنا هسيفاولا#نرحا ْ

 ١ لجرا لايعلم او ذارشآلالك هب لهآ نتا َبهذأ دقن تورت ْ

 00 / ْ نمفك ىلا ١ 00 هامل را لوةيثدللا مهل روه أير ىذلا ١

 الا ْ دياضوجلا لع برعلاٌة اكسو مستو لاق 00 مشن ضنك ٍْ

 ها ررحو اهعف مكمل ةمدقَةناَز اواو هديسؤا لاق هَ نامارتسلاب عارشلاو رولان نمهياوُةَكسا ىذلا م-همودُ ِ

 ا د عايشا ودون راو ام ةراودعما ىذلا مهمودق لو أى مهلا ىلع فرعا ٍ

 ا اذاناسا ارد معلا ىلع برعلل ناكر 2-3 ةكقلاوةلاعف ىلع ىازلا فمفتق» 5 :

 ا مهورقبو موازي نأ تاعابوأاذاذفأش ومما مهب اذا اونوكنأاكص اداب ااا 1
١ 2 

 ضرالا. نما زكر دس ا برعلا دل ب تردسأَو ىرخ اد .>انىلا مود

 ا ًّ 7
 ا هاوقنالة فصلا ىرحت الاد قىرحأ# :ايلكروقعلاو ادن در ,كلوقو :ةيوزحا فو نوح عمجاو 1

 ا مهاوةوهو هدضءان ىلع هن اًواسةنوزح اكمل  َنرسد ةوأناب عدسمملاونانرعولا هلوق ةلرتجانا ترا ا

 ْ يدار تريزا ىلصىبنا نا ٍتدَسملا نبا ثدي دعوا هع قل ا [|| سمو ء ع 5 و . 5 ارا هه م 3 ا
 ا هما مدس 5

 ل ةيورطا كلت اقتل ازاقلاق 3 5 4 ىناهءا هاريس ًااللاتو ىفال هس همنو نزحمدحمسا

 ا وهدا[

 ةمزوللا نورك ةريغملاثيدحهنمو ةنوبشملاةنوزأاو نش .كئاوهو طم لغلا ٌناكملا نْرعاَو دعب ق

 2 نامف ماجا 0 فم 4 0 . 006 هديم زان أوأ 4 ا

 5و و هم ةدس
 / انين لودر عوبرب يرن ل اور 6 اك

 . الو ٌنمهاهيف سلفر 4 الوءاش ]| اهاعرتسلفءايملان م ةدبيعت ىهواهامم فلاي ثالئريم
- - 

 هء 0 8 ع
 ارطمفديبنؤذ أ لوقو نزَدا ف 2 راو ضرالا نمَسْرَللا رب فرحريعبو كارول :



 ا رتل صضعءدو هلوق

 موقا|ضعبو ٌكلوسةدامفف

 هأ

 (نزح) نوذلافرس 4 ءاذلالصف نا

 ع 3-85 0 مق 000

 26 2-0 - ا 3 َن [موصت دولت طلا ف 00 ١ هغملا نن[أكلا ماه طقت
 عهد نلف 17 د1 0 ديت 9 5 ا

 رافألا ٌتاوذ تارغعملاو عصَو ريم لثمةئزمةدحاولا الغلا لامحلا نرد ىجمدالا لاق
 57 وسم 82

 لرد قلخ ترقق نر نلزئافءاوز ىو ص لوعفمتارفذملاو ةيورالادإو رمغلاو ا

 ىلذهلا لؤغأملا لوقو دوءاملا ن نماهمام ىااضضن ىد قتلت ”ونذك اسلاءاقتلال ْ

 طارونرخ رينا ضعو * فدخءاكوشلا لاو 5 أ و
> » 6 

 . 95- 5 ة أ

 مهركذ نيذلا مشو ن ناسْعَن هد 00 الاو فص َندَحامباودلا نمنْرَلساو ّ

 ةماه مو

 ركل ةلغلا كاك فيكن او »* او رضا نا سندريلا هلآسش هلوقؤلطخالا|

 نار ضير[. لازك كب او هلا ىربنيالاق رشم غلا ١ را ا

 همر

 هلاولاتامناورمّتماةلغلا لا ارق فيك هتومدعبهل لو تفل :ةدقناكو كا نا

 نوعجبرالوأ ير عضو همها |عمنوتيسنيذلارسشلساو مسج ًاامتامهل لوي ناك هنال كلذ ْ

 ذشنأو فار ءالانيا نع عوبرب بدال تزاحاو مهتو ىلا أ

 م ومص هَ هسا 5 وذ

 ارمضخأت ثلا ن ور عب #3 0 بوذ>ن ابندىلامو

 لوما ذهوه تلا نزال عراه ىدنعوم سيل لاقفري عقر مما لجراذه لاق ١

 ام نا ملا عْرتق لشملا حب ربو دكا تءاج ْ

 ا < 0 .

 لطع ليس ماه ياعداج ارض 37 هيدر شار نيت ورام

 برعلادالب ف ىرهزالا لاق دسأ ىنب ضرأأ نموهر لولا ل اهيفكرتتن كف ورعم عضو ا

 برعلا تناكوٌنا قو ضار رهيفب لاعبا رس محب رتوغو ويح نر ا مهدحأ نان ُ

 مل هالله ع

 ةلازنبامرخ“ الانْرَلاَو َبَمْخأدقفََرَتلا نواصل ودا درت ند لوقت ل

 9و هم

 نمل اور ا لوعيور و ناك و عاشتراو طع هيفو دجال ؛قادعم كلذ قونا ا

 عماباوروهظلاو نوُتْلاتاويكن هلضنلاج ا رالا 7 مطلي شلات ضدالا

 نوح لو أل يعشن نا لاق تا عافتنا ف ضرالا ن م ظاغامُنْرَداَو موردلا ||
 #ه2 همر

 اهعج وأن تدل ناو لَ رأكمئالواهمْرو د تاتا فراق هطرالا

 امكان رح نزلا لاق ولاف قرح راف السولية اهواك نواح ١
 ايلا

 نرد الوعولا قهفاطدمو 5 ةسحاصنم هروطا عنا لبةمنبا لوقدشنأو :

 مس 07

 0 تارا نمر 3 (متقنملا ل وذ آتي كوز و لتخ نرنو نزع معبرا

 هاورو



 4 (نسح) نونلافرح « ءاطلالصف

 ا وهور عاش م٠ نيزكاوقلللا ةئيسلاةاشلا نورا ناراولالل كوع مهذعيداورو ُ

 رمصم ىلا هملادةوو كالا دب ءنيمقلادبعىفل'اقلاوهو بشوديعنب ورع هعاو قا لاني

 املج ن متاع ا ْ

 2 بايع 5 كد 35 ىش عوج مولع تفوت

 و م هس وهوه

 مت ابلا دن مولا #3 قا صوخو مال سا هشسمح

 92 1 و د در د
 مه رعف عر كف #3 قيعه_كرنآرري_تهفك ىف

- 
 و وم ل و ه 52 - هم

 مد نيسح الا ماك ا اي 5 همن مىضغيوءايح ىذغي

 لملاءاناسن او عمي اي أ لئاقلاوهوأ|

 لع ىدنلاو هيدينيب س ملف 53 ركن 0 50
- 

 ا ا
 لابنك ف ىرنأ ها #* رعفو ربف 50 ا

 0 ل ١ نضزوَكلا ثور «(نيزح (

 بناج لكم مهانأطلا تعا 5 امد»د راذلا قو نوما
-_- - 

- 

 ا يات
 م

9586 

 ملف تعل ا را تان هلا لاق 35 نويل اهفأعَت *

 م9 2#

 نويراهريغبةعئام د# نو ري لك مم بك

 أ| » هو

 نسالا ( نس ١ 2 د ؟ق للا ةئيسلا: يرمون راك 1

 22ه 5و 3 هاب 2 307

 وهف امهمف ام _بح نسكت 0 ا ىرهزالا ا ل

- 

 احا
0 

 ١ ىلا. للا ىحو نسكت عج هن اكس ايقريغ ىلع ن ساعت عجباو ىر»ودا لاف ٌنسحو نس

 ١ 0 رين ساس هناو لمة سا! ىفاذهف انساح تنك نانا ا

 ٍ ل-ة”تازوكالو؛ مل |نسح تلد ديلا تفتت كنار يذلا لم نور

 لّقدلا زاوج ىف همسي هنالمذلا اوأحدملا ىنءع ناك اذالقّتلاز وعاعاو ا ديال ةاثل خلا ةقدلإ

 ا 5 . . . د 2 / . 3 2 .٠ عدول م 5 :
 111 هلبدام ادت 2 تع امان نكسف سد ومعدل اه-مفلصالان [كلدو سدبو مع

 2 م 0 22 : 25 9

 5 د امهانعم ناك املك

 تأ نس ودا ا 3 اموٌتدرأام قم سا 0

 م ءايسم لح ااولاكو ةنسحت أس هاوهلعاملا رح 0 -لجرولقنو فنفس ذهن لذا ا



 يي ”امساوهو كل بجو سايقلا ناللاقينأغبن 90ج لاق نسس> ألدزاولوق.و ٍ

 اةنأمفلا وثدنأنريسغ نار 0 و هذءاد هب راجاوإو اوةدلو م 00 ا

 هنا 0 ونس ف عناد -ل-رو هدمسنبا لاق 0 |نمنسحأأ مضلاب ١

 لس "ال يار ةالردرلاو واولابهذعا 0 ب وبسلاف ْ

 دربال الاط هسا 5 37 ىلا ةاساا حاملا لاك ٠

 3 2 د 18ر> 0 201- ديف 8 3
 نيج ىربنيالاق عفرلا/ىورب و ىنع اراعذارراد صئاغاهن وسسلاف تاناسح عجلاو

 8 3 90 5 - 2و و هس هو و - هو -و

 و فارظو فارطو ف» رظو باتو باو ببعوراجو راكور يدك لثم ناس>وناس>وأ
 م 7 مودات ل

 را ل عيصالاود إ

 اناسح ضس أذ 0 اًمايق
 هم 2 0

 عركوةفمركد ميظءوهف ملغءاولانا5 نسكن سح نمهنال علت نس >ىد :مهاوقُؤ#صأو ا

 حاولا ]ق3 الالباني ناردان ادنأالا وهذ ن هيف ٍْ

 اهلريظنالو 8 اسنلا نمعاذ سلا عجبو 0 ل وا ا

 عجباول هضفتلاةدارا لعن تحآلاوهلوةتامنا نحرك ذلللا بالو فاع وءافعألا |
 مو 2 طولك الجاو ماش 1 ح لاَ ِِء 2.1

 5-5 وول © هي ه 1

 ىأنءىر-هزالاىورو هب وهلا تقنسح و 24 تعد *:اي و !تنس>ورمقلان ٠ 7 او |

 فن أ دقو مالسسااوةالصلا هماعو انس ىلعف سو ةصقى ىلاعت هلوقىقلأك هن 4ك 5 مبا ٍ

 0 لدعم

 | اساعد حادوقتوبرملا وانس ًادقكأ ن نرصسأ ع نم ىدحرج ِك

 لك لافانئشالوانأ نسح ا ىأانذبن نس لوقت هبلا تأس وهلا تنسحأ |

 تق هلم #23 ةمولمال ىو أ انب ىيرسأ

 ةدايزو نسل [وش ذلللاعت هلوقللذكو ماد ارأل بق يسم ايف دصولاعت هلوقو

 اهنأ ىدنعو 0 ب اويدسجلا ىلاعتهلنا ه-وىلار ليتل دان الو هلا ى م ا

|| , 20 

 شفخالا رق ءاسوبأل اك اًنيسح سانللا واؤقو للاطق ءاوقو ىأ 1 ن2 اا ا

 لا ماللاو ف االانالا زوالا ذهو لف لدم ينال زوجالاذه تاةف يح سانللاولوةوأ|
 4 . 9-5 / 0 أ و .٠ . 5 هه 5 3 30

 ريعاذش ىسح نال ن سلا ى ال مرالريغ ىدنعا ده ىن>نءا لاق لاقودظفا صئاده هدلء_سْننأ

 ا 00 .٠ . 00 هآ ها.
 ا رك ذلا ىلعفل اولعفلا ىف لش ما اولوقومريغةءارّشكن سهل اةلزتعردصموهاع اوددص

 | - ّ- ل - م ءا8

 ىرك ذلاو



 "الا (نسحر نوزاافرح ه« ءاسلاىلدؤ

 مه و 2004

 0 000 ماو اا ١لوالا ٠ رود ط لامك ىّر داو

 ْن آلا امض ا 0( هولاّعفا ذهل ئ.لعدق در دوبي سف تاكردللا فالد>ال 5

 اهنألماللاو الا امهنم ال ب ل و اع الار ا

 : اولوقو اس دق يبس نسال اولوقو او ةنم ةءارقاماف ةيقاعم

 ا مليوه_لعهللا صدمت ةفصىاوقد ع اىأ دويل باطلناو ن> اذالوة ىأ امسح سانلا 1
3 00-0 2 ٍ! 

 1 2س و ىلاإل 0 للا 00 َّ 01 ع 8 5

 ١ - ا يا ءىرهزالا ىورو

 هو 9 هءم و

 ند ناس ناسا .ى2-|ن أ ىلا بهذ نيو لاك 00 نس دممفاا

 ١ 00 نمسا لارا ولاكاذ_هوانهزوحو لكلا ع ندنحلاو '

 ْ نوكينازو<ب هنأ شفخالا م ءرولاق نس اذالوقسا ”للاواوقوا مهد ان الوق ه.ففني وتلا ٍ

 ْ نود رلدلف ىلاعت هل اوقودنأ ارقي نأذوجالاطخو وفيق ةنمولاق اً عمفاندح ُإ

 ْ دابكلاوا اطل !ىعيدساغااوأت كا اح بلعت هريسق 3 نيملسلسا ىدحاالاانب ٠

 ا|قير املا ول ودم اةتسايىأن اسلامه دو انيدلاو ىلاةتهلوقو نيتلصخادارمرالا

 ا يقع 0 مههاربا نعي ةيَسحامدلا ف َ هاند ”وىلاءزهلوق اودو هيلع نرقاسلا :ىذلا

 اًتاولصاا تائيسلا 0 | ىلاعتهلوقو قد_هناسا 0 3 . !هملعو انين
0 

 ْ عجلاو اهلاثم 1 نما زعلالإ زاتلافو ةئيتلا ضل اوا ميامرقكت 1

 نيس ان مَا راما !قاع:هلوقو "ئ راسكادض لابعالامق ساكو ربك تنل

 | كاننصي رم دوي وللا نيرو فيعُتا ارمصت تاك هنا لاشي ولي وأتلا نو: يبا |
 8 سخر 2 1 2 27 هه 1 و 8ع و 3 5 2

 ١ نمم-يملعدروامن . :ركلامالكلاب ثوعددنىا ل ىلاعتهلوقو هباسحلا

 1 ا م باكلا ىيرعاتت 5 لحوز ع هلوقف قد اونأ لاقو مهربغ ١

 ْ نس أىدلا لاما ةتوكيو نينا ىلعهتلانماماَع ىعملا نسأل ىل لع امنا 5 1

 ا اماعديرب امىمس دلال تتلو هز عابر هللاةعاطن م سر ما ١

 ١ هيو ىلانالا متنلا لام اوبرنالو للا عتهلوقو نيبو نا أ

 59 هو هه م8 - ني رس © ص

 نسور هللا ىلا هول --نن مهو 0 هلوقو هَنَءوَجَد سو هنروع رس مالامن»

 سد سس ةع ددس 35 >-
 1 ءاأ|

 ا قعد ن-سحا هقلاح ع 1 0 ل->وزع هلوقو لوسرلا عن ىذلاوهلاقفبلعث هرمسف ٍ

2 
 آ وه “أ ” اس ص تن يسم تت ع

 1 ىلاعت هلوقو لعف وهفدقلش ارق نمولدباا ىلء هلك صن :لكق ل- نسحلوةين تنام ا

 | سل

 تاينسملاعمهلباو ودق
 قاسن ادعي هدمس سا :رامع

 لسقو شام عدد

 جلا عججلاو ةيقاسعلا ىتسحلا
 قد دو هلوقلعجار وهف

 يلا 2 سلات



 (نسح) نوثلافرح د ءال الصف ا

 مس

 ريغ ليقول و سللاءاعمالاو وسال امسالا لاقي نحل اتي 0 تيب اءامسالا نيو

 ىلاعت هلوقو ةثيؤمةءاسملا نال ىريكل انتانآن ةلكإ ب ربل ىلاعت لوق هلثمو زاك نلت ثارعلا

 نس اا وعم |ىلاعت هلوةو اننا يلعغب أ ا امسحي وب تاسنالا انيصوو

 اندلا انتا 5 رملاعت هلوقو ثيدنلا نس لت هلوقدلءل دوت آر ركلااوعشاكأ م كال رام
- 

 نا هلوقو ناعما وقد نساك ولف لاق راي

 همومنا 5 سعره و < ع7 قر 2 5و عمو
 ٌكَموةسخاوىاعت هلوقو لكى ئلسم يصل ناو ب مخو ةِعنَع مهو سل م سد مك سس

 | مايو الا نم انعام وكيت و ا ا ءاوذشأن ,

 ةريثكذن الفلا ندمان 7 لك عضاوملاز نساخلا ا وفعلا وصاصقلان 1

 لاق نك لعوحاو ممكعبلافو نضانو نرعلا داكت ال ىرهزالا لاق ناحل

 عجبني وغالابوهونيد وفا ادنع ْساَلا اما فورعملا كلذالو ّى :وعلان اذه سدلوهد_سئرا

 هيلاهدرادحاو هلناكولفى_ساحم تاق نساحت ىلا تان اذاهب وءدس لاق كلذإو هلد_-اوال

 ىلا رعال او هباشكاو رقاقملا هلة موةحماس ما ىلعنسح.دحاونا لاقيامتاو سنلا ىف
 هوو "كف ابار 5و

 رك كاف مهضعبهيلا ب هذأو دو وم 0 0 نسح نس هحوو

 ةريخالا ناسحتو نس لج 3 ودءاسالاةضناسحلالا واهب ناسك < فلا صسجلا هه اسوا

 هدلعتشتقادق ةغصااءذ نال ذهن معي نسل ولأ هن أاملاقنال ولاق هن ومدس نع

 ىبنلارسفو امسح لازتال ى أنا كن افا ذهاب ن + ألاقيوبهتلا ةغص نعت ةءافرثكتلا

 هللادمعتن أ لوا اعت توام ربجهلآس نيحّنا الا لسو هماع هللا ىل_ص
 دارو ناس-ال اولد ءلارهأي هللا نا ىلا ء«تهلوقلو وأت وهو لاري هنافاَرَت نكت اف هارتكناك

 ءابسو ةملكلاب قلت ن من كلذوا عم مالسالاو ناميالا ةعصف ًاطرشوهو ٌصالّخالا ناسملالا

 ىلاَد :راشالا ناسحاالايدارأ ل واكتكهناع ا ناك ن اومن كي « صال اربغن :رملمعلاب

 نكت اخ لوقبثيدحلا قعيلراثأدو عَ تحأهللا بارع ْنَمناف ةعاالا نشحو ةبقار 1

 اندلا ف نس ْ 0 الا زا للا لسفر م هوقو لاب هناف هارت

 ماعّتالاو ناسحالا نبق ةرفلاو هءاسأ ض دقن ئظلاهبّرسحأو ةرخ الاف هيلا نس نْأالا

 هريغلالا نوكي الماعألاو ىسفنىلا تم لوقت ريغلو ناسنالا سفن نوكي تاسحالانا

 سدو فيلاكتلا اوبيذاك اك ع مغ ارد_هملع اذه 2 قدا الخ نيسامتلا بَ و
- “<ّ 

 تو



 ذلب (نسح) نوألافرح * ءاملال هذ

 ١ 6 و 2 0

 ٍ نيل اعجبني نيساسعل اوهنوعمدع م ءامعسالا ى را وسافب ردصأ اى عجلا

 1 هو

 نس + وذو هم "اود مَدعجامر علا صا ررومالا فيلاكَت 0 عفت ىلعوب همنا

 نارا نابل ٌساحُأ الاقي انَسَسدكيىأّىنلاْئكشَبو هيأ ىلا

 - 

 ِ 0 نو هو ا ةزامت ع ئلوكو هلم دايس حو 5ك لعش نادرا

 - 6 ع

 سحلاوأل تلا وهو سكان منالعف دلع ناو هس رب ننملا مالك تعيدالكا

 أ نرد نقارن او واكلو موس لا نممنأانركةدقومد.#سنبا لاق درست ىشلاب

 ْ كاس هن ا غصتو نيس لاير خ قو ىرهو ما لاق ذل ءاو لاكن لسا نمُلاَعَ

2-0-0 

 ا هومسلاف لاقو ةفدلاةدارا ىلع ةيمستلا قماللانال اقيني-حوٌوسحوهدمسنالاك

 | بيو
 ىعنهولعتح لو هذي عيش *ااودل-رلا اول ع< نأ اودارأ مناف لجل مانو كلا

 | ماللاو قالا هيفي : نس لاكن مو هكا لك ”اكهولعسم_مكلوكلذي

 و ني

 ا 0 .افلسو يلع هلا لص وبلا دنع اك هنعدتلا ىشراريرهبأث يدح فو د دن زىرجشب ردعوهف

 2 ماع هللا ن اوض رالف عدت ضلال .ةنعو سد ا
4 

 ا اولاكاكرخ الا ىلع نعال 1 0 لاف ناني !نانسح ام دانت

 ١ مهلوقكتوك, تأ ل ة<ورودنموأل اق رمقلاو سءثلل نارَمَشلاواممءهنلا ىذررعوركب ىلال

 : امية نونلا مذيءارقلا نعةلس ىو راذككلاكتو صار اوعو مالممللَناَكَتلاَو 2و

 ىلكلا ارك ذو بارعالا نه د>اولا 2 ط١امهاطعأف ادا ايدل نيدمالا لعج هناك عيج

 ا ىرهزالالاكو 7 لم مم ل ونيسملا ونس ا امها لاق نا ”ىطفنأ

 ٍ هلع :لمرلااذ_هوهو َنَسَحاَدي تسلا دا و فورعم يت غر ايدففات نسل

 ٌْ هل كانا موب قابلا دلاخنب 000 ماطسب امها 1 وأ 0 رلاهدا_مج لت ىره دولالاك

 ٌْ لاق نكن 00000 كانو أ ناليجام_هولاق صلاة يب ماع

- - 

 سكن ماطسإ قر 0 نذل نقف زامل

 لدبسلا نس ا 2ارضْأتح 3-3 تقجانلإو ريالا علا

 1 سلا غب 0 1 امهلل دقو كراطتلا ا 3 د دد>ىفو
1-0-8 

 اذاو 7 نا ل الفا رول لدر نَمَفْوَرَعَم لح ندعفب وه

 لا ا
 ىضا ارمضتالانب را عل نمسا | قدوس نادك رهن "٠ كتاف ادم كاك

 ه2 - -

 ( مشع سداس برعلاناسأ مم (



 (نشح) نونلافرح + ءادلالصف ؟/

 انني ا

 اراسق لان آيت ني ْثقال بسلا ةقبقش موو

 ارادتسا حي عشنك اص ا ةنسال كك

 | اراجتن هل ءامدلا نإكتحدقو #4 دللا لعوب ع

 رر ردبكرابا فدا و ليلا ىنعيروز ى هو هلوق |

 ادالبلاوَق ةداصالا تركو « اداكأ 0 نسْلاب لاَنَْعْتبأ ظ

 لبجنيسح ف ىرهولبادشنأو

 2 را ا ءاشن 35 نيس نمفصاوُناك

 كود
 ىلا بيئكلاوهو نسكلاىلع سلجاذا لرلا نس لاقي كار ءالا نيا لجان ههنَسْح

 نانسًاوانُيح مالغلا ىعسدي و اعلا لنيل او" الغلا ى مهي ولاقى اعلا 1

 عوموم

 ٌقسحاهعف دعم ريك 3 داذالا رجالا 0 محو رج االاعأ زايامه د5 نالبج ٍ

 رن حلا ةزجنيلعن ل ى هه ا ىدحوهاغنا باعئلاوو ْ

 ليقف هبل سنكلا َبسْنو هندسط كاذب ىعر ,هشل اخت لنا لربي اًتطَدم ءال؟ الا ١

 الوصول نهب ساعفسب سبا هاش ل 1مل بةنَسحل ا لءقون اان

 ه9 هب ىك ود

 يبادلبا اوىدولجا َنَمَحَ * توست ولاد

 ىلا و هلم“ 0 اارأ لةسأو اهقهاو شاحب م ًوداو ىدوُدباو ىدوملا انيس ىوربو :

 0 راك علا 5 7 نتا (نشح) ةقككازاحلا لهاةنسملا | دا 4 و هع 2و 0 :
 نَدحاقلاَن رشح دقو بطلا لخادىفّبَك اري ىذلا حمولاو هل.قوندبلا مدن هزل أ

 نويل وهن نا نم 2  لامعتساترثك أ اذا ناسا ا هس ا

 ىلارعالا نيادشنأ نيل سردي تزاو ذات حاز وا وربول نفت جالو ل قلاب أ

 ه2 و 5” و 5 . 27 0 و 5

 نشربلكلا اذا باكلا ضراعت 5 نتنختو ةالفوداهإن تاو

 5 5 سل ورع 0 - ما داع 25

 ةياو ردذهدنعرشفف هيلعزبأ خو أك لول نمي تا :ووهنملَو اعد ابطو وعد

 ءاقسىأناشحْنم نايل نب ميهلا ىأثيدحف لو رشح ءاورفار ءالا١ نياامأو بلعُت !

 و 7 ا

 وألا دشن اقلام حلاوعب راريغتم ا

 هس وود

 اهميفدوديسالا همم » هداو اوُقَىةنْشح اذ ىرأالالا

4 
- 7 2 

 [ريسح او نيللا اشو يَا ذاءاقسلانْح نما ذوخأسارأولاق َةنْشِلا فرعأالر ع“ *لافو

 نايضغلا



 ا (ند-) نوثلافرح * ءالالصق

 5 داو <67 5 ني 5 8

 ىفراخا ة-!س الدش ناو باستكالا نشهلاوىربننا لاق ةغلءاخناونامذغلا |

 اروح ا فيعضلا نع ةبقاعب « ىناعلدالبلا كاتم

 : لدا ادطد ف اىرعرجلا هركذ بلو لا خسولاَنَمَاو خلونا نعل هريسغلافو لاف أ

 اارويققير ُّط قعد .نملا مالظآ نم مل تاو ترداب سرا كس ا

 0- هَ 2-927

 1 ةكم 2 ارعتمنيمحومقتت اصحن منكم -ناكلي لمت ) نم> ءادهشا || ْ

 مارت ه

 |١ ةناصطا 508 هدم < ناوانو هن عبو فوت امد لسؤإلابهسعشوم لكن حو

 ع ية هم

 8 0 00 رد ىو و1 ندكوهأ - دعا اذذإ ا رقلا تاصحو /
 . . . ٍِن 2ص 4 تت 1

 22 7-2 ىف طضاذكن د<ىف هلوق ٍ 7 9 ١

 همكخ ه ةنيصخوني تح عردو ه ىهحاو ندا لسخداذا َن هدتو نصا اورصقلا نصل ٍ

 انيصكا عرذلاو رهظلا ماوق #* اواو دلك ه رج نا لاق

 و منو عض 3

 ىشعالا لاف اولا كوز واما هنااا ٍ

5 - 3 2-92 

 بديدَع اجد“ يكس 23 ةنيصحتتاضآلاك صال د لكَ

21 

 - 8 نق الق ع

 ماهمسلا ن ل #3 اًنيصح اند ىلا قلك

 7-2 ولا

 و

 0 ىهاسممالعردلا هتاع+ تةشناو ةعن_دل ىلا به ذم كم 1 ارق نمو سوم ١

 وو

 ندح ةوسن نم 0 هةر موش اون اصّخلا ند ةفيشعءادلا جني تادتمأ | ع اول>وزع
0 

 ىأيمو ).عو 2 وه ص

 ل هما

 قزواطكم اذاني عقدم ران ءتمع

 هه عوف و

 بكار لعبا 5 هس .انولىن دان صحلا

 يلاورترعلا نإ كالا ورا ايما ل فار نت ا 0

 دشنأو ةفيفعلا ىهثو نصاسو ناصح ةأسهارعش لاو اهم تنال

 سول فارق ندي ب ىدآلا نم #* سأمتاةصاحُن 3 نمار

 نفواه-وزاهد- تل ادم ةناصآلا ةئدإ اًضدا 00 ٌيصاح ىهفحاعصلا ىو

5-0 

 3 9س ا

 2: مكل سوما ةعذص هانلعو مال او ةالدلاهيلعو ا ىلع دواد ةصقف ىلاعت هلأ ل اقو ا

 8 100 0 ا
 1 يك ذملاف مكنصصل أرقن فمك دخلو مكتصةتلو مكصحل ئرقءار ل الاف م كسب تيكا |

- 9 / 
 0 لا كيد 0 نموا ذرب و مكعب كدر ةديوم ْ

 ١ اذ مسوس مسند تتادتدةو تانصاعوَن ماو قون نم نصاحو تانا هو 1

 مفعم كا ةياهنلا

 سد-ملافو نكمألا | بسبع رقع لاح السلبي :كيكال تلال ينال ةئبمألا عوردلا ن .ةنيصل رمش لاكو 1

 مأ اهعيرنعمك.حلاو



 ود

 ٌ قىرهزالا .ئورو. ءاسنلا نمفئاشعلا تان او نوجا ورا, صح نأ عملاق تان_هخلا

0 
 وى دو 000 ١

 نص وهف نم فرج ادمالت الا لموكب رد مالك لاق هناا ارعالا نب 0 ْ

 ىاسه حار ع

 ثيدحلاىفو م-ةتومن مودا داز بوم مالك بأن وهي و

 1 لضاو عطوبو 2 السالاب ةنصخحمت 0 او :ملاناصحالا أ ميغ تانَصلا ناصخالار 2
 85 و573

 لاو لكرا كلذكو تساوت مفتول ثامن الاقي ب وزتلاو ةيرحلاو فاعلاو

 وقل ىترتنثلاع لع .ناسحيرعش قولو عفلاول اغلا نمجنوكيوتلا

 ه2, 1 ا

 لفا اولا مون نم قرع او * ةبيريرامْا زرن اصح
 اه نو , م7

 لاوو ريال خفاش وزعت ما لوك سره ني ةعتأ ها لكو

 95 هو ء

 4 1 مازقلا لاعفأ كنت »ع ملم مهمااومصحأ

 مو 3 م و ه2 ء

 اولاقأك هعج عمذ لع امد هيشف كو هسامق ناكو ع و ًادبعلاة:عكوأ | ةعكولاواوحور ىأ

 نم لوالا فرخلاىف 0 عج أدعو .وألافو لزاع عجناك لع هو لرعأ
0.20 

 نما طوب بسلا نوني اوزالا تاوذا هيون نالثؤلل .ه تقى اوناترل ف ءاسنلا

0 

 ىوساماقاهتمنرهطبو د هسكرد ندع ناب نهج اوزأ ند هون .ةمدعلا عطقنتواهل نيكل

 0 ىلاَن هدبصت ع نا قي نمم عموداصلارمدكينم مم نوفا ارقلافلوالا فردا

 وهذ نواس 0 [-أن نأ ىلا بهذ دو لا زان هم_كحادقىاللاحا اوزالا

 0و برسلا مل فنك ًاداصلا بصتعا ب لا نمتانصلاو ءارشلا لاك تانص

 كو َج ايت دقو حق فور ونصت شو ةنصخم هذا بوز اوت ع

 ىلاعت لوقامأو ىرهزالا لاق ردان امهيفداصلا فب نص وهفحَو ل َندَح أك ارعالا نبا

 رق دوعسمنباناف ٍباذَدلا نمتانسصلأ ىلع ام ٌفشنَّن يلع فةسشح ابني آنافّنصحأ اذاف

 هلعاسسيولام ىلع ندحأ اذافاه رقي سانعناا ناكواهمالسا ةمالا تاصحما لاو ا

 اهيلعىرب دوعسمنباناكوحب ملا ىلع ىربال تاكو جورب نصحااذاف هرمسفم و

 نباًأرقو باوصاا وهو راصمالااهةفّلوقي هلوقب وحرت ناو 2 مو

 مصاعنع صفر قوفلالا مضي نصح اذاف بوقعي وصاعنبهتلا دعو ورعوتأو عفانو يمك

 رش لاهو فلالا تفي نم اذاف اسكلاو ةزجأ ارقو لالا عفدتف م داعزعركب ونأامأو هلم
 س دو

 سئويدشنأو ةنيص> عردو ةنيص-ةل دمليقكلذإو عنملاةن املا لي

 حوز



 ك1 (ند-) نونلافرح يب ءاملا لصف

 وق » سمس دى ة+

 | ينص ىلاعتهاوقف جاجزلا لاقو اههسفناميصْتاْمْسْح لاو * ميلا مسح ناسي« ظ
 ا هئافءاودو حرشلا ٌتاصحلا ناصح الاو لاه ةايّرريغنيج ورع لاك نيفاسهريسغ

 ا نال تصادق لاقي نأراج تحف ةرآَداةمالاوىرد نال لا ا 52- ْ

 تا ااا أدق |ةمعنال هع ْثتعأ اذاكلذكواهتدحادقاهوزت |

 1 ةأرملاو ابل نب اوقف ناصح أسهاوٌنيصسانب اولاكو هن 2 اهلئاصْااهمالْماناف |

 از اهجرغاةزرحمملوق(؟) ا لسنا ناتاو ءامج رشة زر أر انو هلا الس ن ناز 2ءان ذبلانأ أاو ري نأاوذارأن يح ْ

 راعتساومك21ىفكلذدعي |

 0 ْ لاحت و 1 -راصس ءردلا نصدكو هعتم ىأةملع رت نموهو رخف "الاى اانا ْ

 امن روبل دامو ىرهزال لاق يد داو رونا اذاَنص2 ىرهزالا |

 م ب, مهم

 هنالةناصّلسا ن ندوة مو» نسل نينا صح رف مولوق علا نس عمو ليلا نم ا

 ةرح نية مضقاناص>ح ناك

 اهريصحءائشلان قاف ثم ىدل

 ها لا ل_دقلاناصاساو

 مريت ع 4

 اوشا لاقن نر د الا لد زد ناكل سعب لحسم امان او اميركا ْ
 ٍّ 9 2 ا

 ىقعملا لوقىلابهذ هتال سى اهلعاولاو ًالْيَش |
 22 0 7 مه 8عيل فو اس ا
 ىرقلاردمال لم 2 |نودخلانأ 5 ىدرلا قو ىلع تاعدتاو 0

 ا د ذلكا اوه ىتح كل ذرثك م ةسو ركىلعالا نير هناي ب الاس نيرا رمل بقو ْ
« 

 لامس لانقا لزفات ردود وفا ىعست نرغلاو اًاصح لكلا ْ

2 

 مي ريفا ةيرلاذا 5 اهئاكتابلتلاو نمو

 رشصرلوقو هزرح أ ىأت ام اغلا رب هنسحأو ىوريو شارما كا ْ

 ءاسنمأٍن صح 1 #3 ىردألاخا قوسو ىرذأ امو

 ”زدحأو مكمل قداز همدو دو - مو
 تن ومك قفدار(*) ءاهاون أن صاوخا لبي لامك 1 ءاسنلا نمنصاو ل ىرازفلا ةنيَدحِْب نصحديرب ا

 ل نانالا كلذكو تلج ةرملا

 0 و

 ةرؤرلاك || لال-هلا ناو ةئص#لاةيالو نزلا ىهىتا 'لةكملااضب نَصْحلا داو لعل ُنصْلاو ْ
 ددنأو ىارعال نب نع عضو يسم

 صس.ماعد] ؛هتنص>ادق ا

 5 3 هم و ع 7 5 عم هود | قلملا تاك م_-مىةنحا 00 منع ثيغلا ع ]و : : ءعنيدآاموانةدعامأ * 2 !ةأام دال 93 3 نتاع نمل دوو اقع اه راه قرع تسعلا ءاقاما
 ا [6 1 نك 1 ىربنادشن |بلعثلا ةينكنيصملاوبأو ىرهوخلا لاف سدا تكول أ

 سوس 29 و هم صودمعص ة سو

 هما ملال فقلا ندحلاو هع 5 لود دن اكمدنم #3 ترده يصسا أرد

 ًًّ 6م -

 | عامجاةها 1 يندحديلا بسلا عضوم نانا ص, لا اونأو صرخ .هلاوأ لاقي لاق

 ناندحو ىره هولا لاق نينوثلا عامجا دسار يشب لاو هيودسلوقوهو نيبار عا أ



 عا حابصملا فاك اهرمسكو

 هايناح لدللا امسظ>و هلوق

 لاق
 | مومهلاىذام”ءل-رتعمزأو

 انوذ> تاسإظ نم نعطأ

 نذحلا ناكملا ماو هلوق

 مكحلاو لالا ىف ط.ض

 سوماةلا ف لافوري-:ك

 لزخ مود عّتكن اكملا سساو

 هأ

 ىمنتبا يب ادح اضم حرخهنا ثيدحلا فو اهيشدح أى هلم تقف اهداوةأرما نصا ؛

 ىصحاولا ]ل نيَتص-ىلاونير لالا تقلا ع تقصو املع لاو ينادي لاق داب

 اواو ناوهرك انآ ٌتلقو نينونلا عامتال نان وو يأ اودعك اعف ا ارو

 ند لهذوتاللا 1 دو ةناكع ني ةملعت / اود و جند وذو لالة هبي ىروع رد

 9 وسو سو 2

 سوك عا يانج نيددعع ىالاوب ابي سا ف 0

 5 5 - 0 2 0 5 1 و د 2-

 تلا نكن 1 ار و ويح عا ناوقلاو

- 
 او -_-

 صاسعل لاق هئأر صح نب ديسأ ثيدحفو نانّصحامدو بْنَ ندا هئّشحف هالاماح 1

 ىعالا لاك نضل نضل ون د صحد# الث كتم را المقلانبا ٍْ
 5 مس

 ندا ةنفتا شكا يضع »* تريد اذا صولة شضيرع

 تيمكلالاق لجو عضل نسوا لوبا 1

 اهلابع سولاف لبا ىدآ 35 ياعم شح فت رعاك

 ىذاكوريو هبداصتىذلا لبا دنعىأ لدا ىداو 4 .ةداصتىذلا عضوملاهنذح ىريئبالاق

 ا «ىدةوء و

 بْنذلا مطَأ ُثتاماذا عصا نأ قى هنال ةمجترغنيعب لاعىو رطل حس 4 لا ْ
 سس 2ثةه 79#وهراه

 ةناضحوادصح نصح ىضلا نَصَحو اه“ اريلك ًامانعفةمملا نيغالاغ ىورْنَمو اهءارج ا لإ 0 0 2

 0 هناص-دوةلو

 ١ امتوالسها نصح ترب « لاق اهاتمحان ةالقل او هدفه 1 لح .٠
 م

 ليج انْس ىرعزالا هضاب كو دس بط ملبن تو "تاج لياأانشو ا

 1 توضح مَيَلئاَو م <41 دار
 ا 00 هناضدأت وردوا ظنت سيلا ٍإ و 2 7 4

 - 2 هدص 72ه

 را لع رانوتتكرا 000 لو هم 5 10 "ل ضو ا

 اهدلو ٌتنَصحاذا ةرماكلذكو همح انج تدق هسفنىلا هعضاذا هم ضو ”اطلا نصح ىرهو ل ا لاك ِ

 لل هلو راهم لاك نوح 7 نَّضحْمناكمملا م او ءاهرمغُن طاح فايع

 اهدا ااهقد 0 اعضاوملان رخاحناو ةنسضا. لاو نضام ارسم ةناضالاو نيطلا |

 - | سا

 بدا نالوا: ضاخاو نضاخاوهابراتْسَح مسحب ىصلا َنَضَحو ندد >اولاو اهمضين ِ

 اورا سهنماولاناذا ىتحرلعلاا لطم وقل تركب زلا نيةورع ثيد دقو هناي ةدسح ُإ

1 



 1/4 )ن مخ تويلافرح 3 يل

 : ىلا لمطلا م امي لاكلاوترلا الز ودب خب كاتو اتيقإك وردي مم ىأ كولمان "كاناك- |

 ا ير دنس ةلذغمامأعف فلان ام اولفطلا كرت علا ى مهو ةنضاخلا ثتيء«هيو 00-7

5 - 

 ىريشقلا سبل دشنأو ةفينحوأ 1 كلذ ىح 5 ع رع اهّرفا ارك يقرا اهئاك

 راقيماهل ةنضاحواممع اين الكا ند
 2 م 5

 ' 5 - همهمع و 5 و 0 و 2 و 1

 | ود ماين الف نها ثيللا ةنئا ىف قوذعلا ةريسدقلا لل _ذلا ةنضاحلا عاركل اكو |

 1 داو 90 ا 5200000 2 يقلّصحاو
ٍ - 7 0 

 ْ 0 ا جاوا ةفالطلا ف نول نوكي نلوم اراك ا

 1 7-0-2255 5 - ه : ُ ْح : :

 1 هع همحاذاةناضحو [هصح حالا اذهن ءّلجرلا ُتْدْضَح لاينر ىأ حالا ادهن م
 / 85 ى ا م هت 55

 / ه-تحاحن نع هتنص> و بناج ىأ همن صحف هل-_هح هناي ذي هبود هيتدرشناو هيتدد_.:باو :
4 2 3 

 || هديسنالاك نحل ماو دا دانكن عمتْلَصَتحاَو اهعمم تمحى أ مهاانهشوتلا |

 أخ د دح هئمو همم عمو هنود1ر :- هكشةحاو كايا فدع ملا نع لكخشا وكر

 اول تا ر :ناكنإلا نماثناو>ا اذافلاق ةعسلل ةدعاسى همي َك أمون اًضارع]

 ءايلا تب دبع نعزي زعل دبع نيل ونيل بتوناماوراذكع هبعابوتضكاقانر ع١

 وه روم لد دع :وب أ ةيءاجو راصت الل مالكلا | ذ#_هلء-ثيألا نالث يال اهاورام ف الخ اهو
 0 د 00

 1 هنضحأدب باسات 1 اهملع ثرد_هل 0 امرا اا ٍ

 ةهم 1-2 85 - سد سأ]#|

 نم ىدصحا لاقي ثءالا لاق ىرعزالا لاف دي رباع ّةعئماذاهتْلَضَتحا وة م 8

 لاف ىصرأ نيح دوعسمننا ثد ه--ىفو ينضح كادي ىءالااذه

 1 . 65 و م م 27

 أ قعمليقواهداغناو تيمور ٠١ ني ىدعد كلذ: نعش . زندذكالو

 هور و ع7

 ليضمن لودر مي احا ا هنع ب ديعال ن نددعال ١

 ١ ندحواهروا وا مسحال لاستف يتب ضأن نمك أدب رمت نا ت تلاقَو مو هياعهللا 6

 دوس ماك

 ا نءه رد هو هقورءمقرصهشقية-ىلابع عالالافو ير اهذك انصحك هيد 8
 - هممس 5ع

 الح ران أ او تقر صام ىأدريسغ لاو زل نا امو عررعرت ىافراعبمو هياري ج
 : هه م3 -

 او هاكرز 0 انا ا 1
- 

 ا علا ربط ىد_-ارصقت نأ ناضااوهبٌّتيدبأل .جرلا تنصح

 9و -

 ا مو عيللولب الا نم وسم اورسسكلاءناضحلا ةند ترش ين ْ

- : 9 

 ا لإ الا٠ نو ا وم 5 ندرك ايي داوي دحأى ال مورو |



 (نقح) نوثلافرح »* ءاللا لص علل

 ناكم ىلا لمعتسادمبعىألوق اذ_هناضملا مس نش كود راو | -و 8 .٠ هءو ع : 5

 كلذكتاكاذانوْضَحّل يرو ىرخالا نم «عأن يحصل ىدسح ا نوكتانأ ناضااو فلا

 ىأ هنْذَح ىلع هقحنالفد_تأو رخ ا مراطظعأهب رد -تدح ًاىذلاحورفلان 1

 س8 85

 ىلاتيشاهتاك ثيللا لاق ةرجل ديد برضو د دا ادي برضه وعلو ار

 همسع هد - 7

 قايشيح اد بعتوك أ نال نيصح نينار ث تف ددح هنمو فورعمد# لش ليجوهو نَّدَح

 >2 © م <. ووجع

 كن مهيد دحأ قزادأن قابس يلب[ كرديَ وح > ٌنهاعر أت امنضحْراعأ
| #20 

 كلذ دنس .وليفلا بانْنَضْاى ره سس دك اوٌُتأطتأمأ

 م
 اب رعت 2# هرمشاكق رمل ضيمو نعت مست

 - هوه

 قعل 5 نضاوح نيم ىلع ع حز #3 ةغبانلالاوو ماوجىأن رداوح عسفان الللاسقيو

 0 م ار نمد ارث اكلالتلاَقفَو ده لا م دامرلاوقان الا

 5 --- ها 2 ص 2 . مس هج

 هنوبسد شن الق مك قل ->ددةفىل_يللااد_هنياعن د

 ود < - سدو 5و سواه

 ادايحل اورو ندحامو #3 ورعو نصح نمتعجاش تدع افهلوق )0(

 ها تعجامعيكمحنا
 5.5 ده: د د 06

 نصااوه نيد>-و ىربْني الاف #3 ير نغدان * لاق ل-جر ما نّدحو ْ

 ثرطلا ئيرذنملان نيس حوه ناطظةرلاون ل اكو لعدن اش ورع ىف دحر ذ#لانبا ا

 ناكو شاف ا ل نان كاامنات رانك ارنب راب يدان نب هل-عونا ْ

 ناجع .اللئاقلا اوهوارعاش ْ

 هميدسو

 عيت دصااّن توارد 5 ظئاغب لو َّقاَيع تيعسو
- 412 
 5 ا

 اكطك كيلعظدَن 2 :مىكرب #* تلات ار زلم كود

 مسموم ل5 5

 لع عنز ميلا اهني هبل عىلاعت هلل اناوضر بلاط ىنأ زب ىلع دي 8 اروعمتناكوأ)

 سة«
, 7 

 امدقتنيضح اَهَمَدَقْل فاذا 35 اهل قفص" دوسبار لوّشد هدقو ةنس ْ

 هم س27 1

 ًامالاوٌتول ار اَنا ضام * اهريزي ى حن ءطللاعدروو

 بذكلان مباذك "لالا فناكناذ سلا ناطخلاو ثمل هامه بيذهتلا (ندطحإلا

-925 

 1 (ننحإ) لعأمقاو اش ندوهفان الف هتلعج ناو نطح نمةيلص أن ونااف ١

 عود -8- 5 هس من-5 004

 ةكطع ا هنح نالغل تنمو هَْدَح د هل ندد قوة مومذم عبباصالاو كك : هدد اريئَتلا

22 - 

 هشقدح ن امناةَعامَس لا ثددح ىف هنعهّللا ىذرركب نأ لوق+-:دمو هَ فكل" ءلمو الم ا

 نم



 قلل (نقح) وتلا كح * العن

 آش كلما ةفاضالا, ري أفلا هلل دنع ةمايقلا مون ليلقانترُ كدا قل تان نم

 ا تن د1 اكوهو هم هيبشتلا . نع لجوزع هللا ىلاعت ليتل اوزاجلا ةهج ىلع كلا لمع هو هدجرو
3 

 || ”ه دس

 ا ا اذانونلا تدعو ءاعطو منكَ لمتد ىره دولا ارتاح نمةينحر الا

 ا ا هنن 00 هس ار ىلءءاملاّن محو هوو ق.ةدااكس دادلا* كلا نمالا نوكيالو كي دياتك
 ءءء

 : 0 همو 2

 1 اا ةطارعش 5 9 نعمك ل رواجا راسم أه سالك هلن فو فار ءالا نبا نع

 ١ اًمدوموقلل ن 2 1 كالا 0-0 | نءهو لوالا. نمنوك نروح

 86و

 ١ ضر "ا انافتحا لحرلا َنَمَحاَو اال تكلا 5 طعأ اذاّلاملا

 1 «ةوو

 ا تناك اهي أةَرْفْا ىهلسقو ءاملا ىركىف اعلا ىف ليلا اهرفك را مضلل ا

 5 8 . همت 8 ِهَد2- 2 ص 5 5 ه-و 8 ل

 | اهر 2 تاكد ىهولاف 5 هع و ترد ل « رعشد_ناو او نغخا علاو ا

 ١ لاف لازو ىد المس قو. 5 ءاملا نوكيَرَك 2 '* اك 1١ نبال اقو كربلا ةَسهك“ ءاملا :

 1 اعلا عاترلانيىدعلىدابالا فد شنأو :

 ٠ 25و يس سو -ٍ 51 - وسدو

 اًناوْدُغَو اهرراء هد هب كرت د قعبم مران 6 بركب

 ١ فعءاذملا نموعو ماعنلا حار فنا او دب واع 1 باودلا هلا بسنةسطانأ نَمَحناكو ِ
 ىربئادشنت او اعمجىت الور دل ةن امس هاك رانا اي الرا اوقءاتعوو ا

 ىذه لوقماعتلا خارذ نأ | هدهاشو 3 لاذ اك اهئامَحَن ا 5 ا

 اسشانلا قه عماري 5 اقوم او

-- 
 5ه<و

 || مرام سو هيلع تلا ىلصهقلا لوسرلا ىدغأس قولا نا ثيدس اف و ع

 نسما تثددد دق ركذا هلو يصمد _دعصن م هيرق ثوذلاو* اننلا نوكسوءاخلا م ىهنذح |

 0 25 537 9 ا

 8 عم يلع ١ ه 0 ل صوم |نايدح (نتفح ) ديو عن 2
 ِْ 3ع تدوس مودل اظل سوو

 دعها ا ىلع 0 د |ةةيفخ ندروانإ ىزتم دقو

 ترداقدكما للاةلوو 0 2
 َّك ل 5 97 ا | ةردلا نقلا فأل ذ 1 قو هبت قسو دوو هناك هلا نوح 0 5

 ءام فيفضعلا مث جفأا وه

 ها مضلاىوردقو مشل ايوق ٌقاضال برن كلذ أ ديسعو أ لاتد هرذءالو رذتعي لبر الالثم ترضي ردعلاىَأ |
 راصتخاب نيف ىلأل اهو 1 ةملع وَ عاف بط مونة دق 0 ا

 لمس وعلا ف ىر نادشناو مكبذكي يتم اذهناىأةرّدعلا
- 

2 

 اهنقسوا مط اهي لع حور د ةعلاعلل جدخ ناك لد |قو
 ا

 | 01 ا ل ا

 ( مدع سداس برعلاناسأ م1



 2 (نق-) نونلافرح #3 ءامللال دق 82

 هلداعوم

 الا هند لاشالو اية سوح قتلوا نع 52و كلذك ءاعذلا قةنآ اوةيرقلا فيلا هدو

 ناقشربعبو اذا دي سدا اعمتاف لجل . ردح أ وو» ىنئمحالو

 و ام ةاول تف ىرهوملا هم 2 0 َلاباذافلوبلاّن 2

 ُبقاحلاولوبلا قنقاطافن ةاحالو قا يراك دلل قو ةلرتتحار يو نتا
 م

 000 نقاح وهو 0 نيلصب الشي د_+طاىو ديدشل لوهلىذلا ,ةأنللاو طئاغلاف
5” 

 نةتحاو او قتلا ضرما يود اواو قتلا نقاحا قف تحي ب

 ىشوإةَسأ ان ءءاودلا ٌضيرملا ى كمن ىه ةنهذلا هيك هنا ثيدس هل اهئمو ةقللابل ان ضدرملا

 0 ءدكمالك ل ضفملا لا ماعطلان واي ةنقاحلا او يطال دنع: ةفورعم

- - 5 2 

 ناتقاحلا لق و قدعلا اودوق را نيرامةنقاحلا 0 ترمسدنمو 0 هيقومسسد دو أ

 520 نقولا عبو نول ل ىفو قئاسعلا ىلإ 5 و نيام

 كذقا ةاوُدبكد اوَحَنَقَر لاللثملافو نإتنقاحام» 9 ةئاعلا ل-ب-ووقرتلا نيب ى ا لا ةنقاحلا

 ا ارت ملا و يكون ذأ هئقاوذو هنأت ند 0 حاملا 2

 لاق نت هلت تامر هر هلا ناسف ةاللا لاقي و ىرْئبا لاك العام ترفل

 ةدعك ا: ةاملا ىل الا نبا نع ىورثل_:ةاوذبكةقاوحن نةطسأل لكلا 5 هى ىردزالا

- 

 هتلالوسرفو هلا تر د>-ىفو مودل اف منقاذلا لب قون ةنقاذلاو

 03 نيبامودو ىردت ناب وىتنق ةاذو ىنقاح نإ و ىرذتو ىرك- نب 5-0

7 

 عج ل نو مان شقا ةدهولا ةنقمىرهزال

 مدلاّن دم ل و هدانا هبل لج رلا مدّقح 3000 1 اعيجلا او نط. /ا١ىفن وك

 لبا تدنن د- كارد ا هدلج ف ه_رحهمددنلا ند لل ناك ع

 رامثالاَحيِراَدمَن هدول 5 اًقكلتل 0 3 رع ذا

50 

 ثردلا همو هفوجف ملا ا 00

0-6 

 اوهاماك ا از هجلفا 0 منن لا لمعت نبا ا

 هام "2 دش تمم ا هم

 ا دم ا ابل نيو مدمس نبا عرضلا نتف اور حدس عم تاق
- 

3 

 ءاقسلا ىهتعج ضاق أهديت بلان رةحدقىذلا نيالا نيةلاو 0

 تديصو



 نيل (نا>) تاللدرت * .كداف

 قزلاو ءاقسلا مف 1 ءديىذااْنَدخاَو ني#قحلا نبل اذه هرسساو 4م "ارلعسا تح دقأا

 أ ءاقتلا فبل نق ىذلا عملا ن ندا ىرسعزإلا لاك قا 7 كلا هسبف 9 ع

 ّْ برعاان ع 00 كلذلكو لاق مشو برصم هلاشراكن 2 تسلل لاقي تأنو كو

 | ىذا الحلا نا>)) ةىفاح أع نءاشرارسس ما ا ور وللا :

 ْ امعومالخن ةلالوو لاقدر يره ولا لاق حج رضيفهمأن طب هيلع ل ذا دطاوه ليقو ا

 1 نايل رمال عَ 5 0 لِوْبَص لكك ادف ردن بالاك نعم ْ

 انالخ ناك تصامواصيّداما دن همر رك يابا عا ارذ هم ءلاىد ا

 ْ جوانا دااناراكذما وول ادا هال 2 .نيمكالا ىلع ذلا نأديرب ْ

 7 2و

 :١ كدنل حسبالو رغصلا ىذا نال ارث جذيدأ نمو ب ييادق ىلا يركلا ٍ

 ا 0 هنذأق لع دوال هنالدت ومد هنهلك أ ًاراحاماو ٌتامىذلاُّك دلال قو مث دللالو ْ

 ما ىمصالا اكو هتمتلدبم ميلاو تالق هةلالسملان .هتلعجناوىرهوجلا لاق هحرشام ا

 ١ فورللا ىةيررخصلا لدحلان الكا نام ل خغلاراغص نونا ارا نااار ا

 أ فو ا كلذناكن افلاك هيحاصت نمل را دنت مالا هناا لق 5و ْآ

 |رسقدقو مدار رت ا ءادنىىضكهنأ ها ىو

 | داود اوما فار ءالاْنبا نالاسو مال“ ىزعل الو ىدمالا لجان ثيدحا ف[

 ْ ءانيكح نواوق.ف احد اذا هنا ىلع نوح ىذااوو اريغ_د يسغلا نمداونامامهو 1

 | نر دسلا كا اودع هاش او اوادإ ماك ةيلهاملا لهأن أرك ةديعشو أ لاقو هولك !تامناخ ||

 تتامناف لكؤت نأ طرم كااذهب لالحىأن الح نال - نوطرم“ هما :مهواولاهرامتدْلاوطرمشف 0
: 

 1 نم لكان داك مولا ردن بالوق ىعموهو متقن مشل كلذ مهدن اتاك ةناك ١

 | ودق دنا هعدشا ىترا تاع ترفح فور كاسم نر وازن وريدأو لق أ قدرلا ْ
 وة هسو

 . لأ همدنا ىأ نذل عراك نابع جدع  الاثيدحلاو نال مراهقين مأف ا

 1 0-0-2 82و17 م

 ٍ ةدسيبعو ألق 0 هرج عوبرلا فرذالِيَتلافلاةيوىرهوبلا نال مدللي زك

 ىةفشاعنا مهللا لاقو ارح هنذ( رحنا م هدح ناك ةيلهاما لأنا نالملاف

 لاقو كلذب هلك ايما رَماهنيك ددق لاك تامناو دارأ ىذلاو هذ شاعناف كدة تامناو

 همو5 كى هلم |[

 ناس يلا 57 نال بكف 1-0 لهلهم ||



 مكن اىف ةرجلا ىلا هلوق
 ةرغلالا

 (نن>-) نت 3 هلال ؟

 اال مرت 0 او مالخ ئورت و

 ٌةناقلحلا (ندلح ) ماللاو هانا خشب ثمرلا فنوكت ةبادكو نا 4 سا

 نةلحدقر عيمجل ا ردح اولا البقر هيل الزاجل متاكلكلاو |

 هنافللل انهو نحو ملح بطرو ةذئان هنو لمقو ل ”باطرالا غلب اذا نقاوهورسسلا

 3 8. دمام ع اع 0 و2 هد
 ةهيودتلا ىهف بنذلا لبق نم تطرأ داف اعقل بق نم جدنلاامفادب ىلا ى مهو ةماملطاو

 وهف هفصن باطلا تلوم :رمٌباطرالا هيفادباذارمّسلل لاي علا
 - هدم

 هتدحاو نادر رةلاراغصن انا منْ «نح) َنَْلَحَو ناقاحو ف هيشلث غا 1 ؛اذاف عرج

 و 0 د 2 -

 ليلق ةرجلا ىلا دوسأ ف ئاطلا مع نيلرج لب "لاو نانا ةرثك هند ضرأو ةنازدو هنو

 ايليا لاقو مالفعلا بأسا نيب ىت ماا رابغصلا بَ انان لترا حلا 35 وشهوة محلا

 غةماقأك هللا هرغص نمكراكيالربخ هوهو وكب سلو أدار لادم م َقْوِداَر ديانا

 مافهنعمتائضز سابعزباثيدجفو لطول ىرهوطلا داز لح ادار ية عة انجرعصي

 هموم

 || هللا ناوضرة شن اعىلءنيثاذ انا ىهليق ة َة اا مس ١ فلا انج كلذ نمو 4 انمي ءاسامف

 ا وهم داق طالغن 3 رك امأ ىهونيماوخلاةدحاونامْو اود الاه ع

 متاحا نمو 3 راك :ةسسدوأل ١ انمأ

 حارالاو لادلا خشمك اننلاوفايش !اورعوبأالا لادلا مض نحال ةاموج د ورلد

 و 092
 ناموملا ةربحو لاق اهدذ هناقديردنباالا ب ياكهحرسا ل ادنع موهضم ناي اوضئدلا

 1 مص

 دلحا مكلوةنوزملا بساع هولا 2210 اعس ىشونيماوح اهخخف ةةايوجاعداملاو

1 
 هطبجتوأ دعت نب> هتودو ل“ .رلاق ود ناك اماما ورع وأ لاقو قرايأ الو ماك ١ اا مية سدل

 ىركشلا ساكن إسم نب ىلعب ' لاك كمن انجو

 نايهط ىلَءتئادرِمم * لف دانصاب مانل تيل

 | ايتام (نح) دزالان - نيه ترانا امو ته مش ناسوطلاو

 ا ءرلا نانا ريثالا نبا لاك ميحرلا نعمت وثلاديد_ثناْنَلا ىلارعالا نبا لاق ل -بوزع

 ةأانضعاش ءٌضءب ناكر لاكمي نوذلاديدشنب وهى رهزالا غلا ملل ةج-رلا نم : لام دابع

 قعماءاوىلاعت هللا تافصن ميلا نوكينأ شحوتسافنيذملا ىلا هءيهذهنالديفديدشتلا

 لا نم جرى نانو ىلاعت هلوق هنو ةحرل وهو نانا نم مح لا نانا

 ولا
1 



 اقلك (ن-) دونالد 3 1

 ِ هيلع لدا تيد تو فاطعتلاو 3 .<-رلاوذديدشتاايوه هللة نصا نان قدما ولأ 3

 2 فى

 : كاناطاؤ طق اد نانا سا قا واول ا دودو لقول نيهقرو

 : اكربستم هسا ىلاعت هللا د رن 6 ارزات عدل احط كرلاو قررا ا
- 

8 2 22 0-5 
 همسو مكيلع اًراعداذعجريف ةيضاملا ألا ندهن لبس ىفاولتف نبدلا ن(طاصل اروبقب مسقاك

 5 3 22 هس 0

 سو ب تي سانئلادتع

 و 8 2

 ةمددك

 يو :ءو ةاس تيفال اذم نه ديسسمل د
- 

2 

 أ د دوبل د 0 كارا م ولا ا

 لاق 1 ند< هيلع 0 ةجرلا فيفتقلا نان اودنى 527 رك هنعأر لاَ ءاك ودبل َْن

 ْ فتاتان لاعلانات آوى ان دان : ماما انياب اي قناة قدءاونأ :

- 

 فراع يا تثمأ بلو انش اف ناك تلاد هنوبيسد شئ أو ةعترلاو ٍإ

 هراهظا لّمعَت_مرغ هيلع مق ىناوت- ا أ نانانيصياموأن انحرم أىأ ١

 خف وسر كعيرة ودكم و حجر اةللض لاو عع هيلا نان نانو هناصسلوقىفءارّقلالاكو |

 وهلدق ربرطلاو" اكمل ن نمديدشلا ندا نانكساامىردأام لاه هنأ هي . الاهدهىف سامعا ٌْ

 ١ نايراقتمنا تعلو لمنال تاو ٌقوشلا نطلب او انتزع كلذ راسو |
 همصعم ) 2 كر

 0 تعرب لب ل سل قسرا يالا نانا م 00 هد نع هيلا نع
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 عارك نعبلقل ف ازيك انتحل و يتلا ىلان ”كىذلا تام اوءاد وسان َتْنََح هللاقف
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 ْ شا ولاا صال راو ١

 دال ا 0 ءىتلياو 5 َُت 0 لاو
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 ْ هن الو هان لانو قرع عادلا كا ةلوجلا را اون ْ

 | ىشعالا لاك هدم نكس اولاع ءاشالو قانوأ
 200 7 زوم 1 -

 رد سما فراشلاكفحربب + نياك وعلا 1

 ءو مدة-م ثدن ىفةوزغىلء دوعن ا ئهىريعذلاىرتننا لاق ا



 (نح) نويلافزغب يب ءاللالصف كل
 © هس <

 . نقلا تسرد #2 و ع ُك ىو

 قرعشالا نامت ديزي لئمولامهناتوىلا ٌثوشا دكسا ىذلاُ :رهتاولاك ٍ

 6 8.7 6 و

 1 اجل * اة

 3 و

0 

 00 ه0 تر رق قش لوادر ٌتضلانال 1

 لاقو ضان :الادزع٠ يناس سوقواهياص 5

 راقد ساه 9 22

 عبدك مقوس ىلا م 58 ةعد دوع ةناَمسْيكنمفو

 تيعم كلذإو ةفين وأ لاق أَو 6 1 5 ةهنحو أد-ثنأو دكمقوس ف ىأ ٍ

 1 را ل رب 7 272222# علا خس

 ام مدت سوقلا تأ ل_ئالن موو ةفتتعلا لوف احلا معاهل مس :اةهاتعنكاوشلا

 و 75# و مى

 نان-دوعوريبع:لاءاسادةفالاو اذهدارأ ةفش>و ناكناف مسالا يلع يلع باعت نموها

 وألاك هماثتلاو هدوء دع نس ميهانأل ا لابريدأ اذا ىذلا ماسلا ن منان اوبر

 - ع ه- 5 «0 9256 ريا 5

 ١ مولا فيي تيمكل وقمت اونان> كل عمصأ نيد هنز 2 اداتوصي ىدلا مهسلل لاب مثيهلا

 ملل دع 0

 برطل نر ىحةمادالا دنع 5 هلاعيانانح عرش ألتساف

 58 هزة سدو رسدز ) © 27

 اقيرطودنستعنماقتمر م اة نوعا وري ى> ل هدمادا

 هو 9

 ةأرملا هسا كرها ثمللا ىرهزالا طبل .دوعلا ة كو نكتب طو اط سنس حضاون و, نانح

 دباس # م

 ١ هانرك ذدقوءابلا اوءانلتانةكتادار؟ىذلاو 500 اذ_هىرهزالا لاف اهسأت ىطغتف

 أ لئاافو هَيستلةّنَط اوين اوبايشلا باو هلرص الف نونلاوءاح اية اامأو هعضوم ف . < تب 26 - ب 5 2 همم 4 ع
 5*0 52 هم

 اَهشىأةتحواننحاهَمأَن قا مد-عتال
 ؛ برضي ةهئحاهش أن مءامدأ مدللي ذهماافو

 1 لكما اذهىف ماو ىرعزالا لاق هيءاودانأهبشأ 9 كا قط لوياوطبالكي اما ل

 3 كرمت مأ شن: ةامودمىأرضاا نك هبلعن 8 45 ةطرملاو 5 22 3 لا

 ُإ اذهب ودك عم لورمشلاك ىا ارعالانءاد ايس الوم اليف زعم قى هفرصّتامو

 - اه مدع ع 7

 | نيجاذا لاهل كاوقك نكد 4 لج لابو هؤرصا ا 3 2 5 يس

 لسنا لوزيالى دحلان ع ندا

 معلا ن ,ء نوال رخآلا و ميلا و

 ْ لاقي صوقنملا قا هكا هرم مو تيلادتتا اذكهو 7 :وهامنا بلع لاقو

 كتننحام



 2 (ناح) ثونلا قرح د ءالا لصف

 / ل 7 022 7 س 880-29

 و وحشلا نحو هنود هن ديار تييوت رمش لكروت ثول لاو كدصةلامى 1ك ةحنمايش نفتح ا

 0 اك م ا

 نيتحروج 0 را اعل 00 او كلذحبرخأ م

 : وو ا ا عك را حا كك 3 ه2 “- 2

 اا لوف * ا ص ريالا نيدس علاه كلذك
 3 ه سر 5 5 5 ا

 ةغبانلا لاو ودع نك نطرح 00 ىننحونو 1:

 راسدالا نأ ناو برك مهاقانافَن 0

 ١ ا 7 هيلا
 | برض نحلل و 3 كا 1 م-مغنملاة ب نما نمسك ناو |

 | مهؤانعشواضيأن نا ذم ن ناو #3 نجون- ا الا كا نا نه
 7 - ب -ّ

 لما نيرصاهلد ثنأو ا ارعالانبانع ْ

 نقد - ماودك ىلع 1 َنرنيطاَست ف ىوغأثدأ

 | لديامنا نحلا نمي اىعالونل لة ن انا ىلع لدياماذه ف سلو هديس نءالاكأ]
 < ل 96 ب 50 1
 |١ قو نبال ا ارفلا سنالاو نا نيب واد نالاقيونماريغرخا عونا نا ىلع :

 ١ نا نذلا كد يالا أمي رأ اهلى أ تالكل اامذهنا ىلع ثيدح ْ

 عدد -

 عرصب ىذلا نود اورعوأ نجع 1 هيونوذجى نرخ نون نون لاقي و :

 ساء ثددح فو ل 0 5 رخسا تيكسلا نبا لاقو انامز بغي م

 5 وه َس 2-27 : 7 5

 ا 0 ادن أنما تافنهلاو ةلاقم كما ءطد عم د 0 ىو نما نم ا

 - وه 935 71

 ا ل ا ةآ حا 2 "7 0 هنحوا ميغا بيصتاممأ ىأ

 ه-95و 4 ىءو2و م هه ||

 ساطوأ ةعقو تناك هيداو مس اني تح ىرعزالا لاق انارة

 7 عضوم ٌنتح ىرهولا لاك م 52 مكتب اذا نانح مويولا ةفداك ىف ىلاعت هللا 0 ْ

 1 هيتس قناني موو ناسخ در زهقت سوس ل ا

 هو ا

 تان” نر (ممفرمدت : وهن اة ١ دل ا
 توع قَد 9 ع ودم 3 0

 لاطنألا لكاوت منين د هررااودشو ماوصل

 3 : 9-28 ى هدو هدو

 انس دولا نوم ل الا ةرلاعالو ءدر اذا لتر اله اوقول<ر مسا نينحو :

 نات «بلعو بلا د_.عىلا َقأف فانسد_.ءنيرم اهنيدسأ ىلا عدااغي ر هال -رناك ٍإ

 مئه اهثفرع 1 ماه بايثوال بلطملادبع للاسقف م 'اهنيدس أ ناانأ معايلاةفنارجأ ِ

 8 ه8 وىومو

 1 صرع اوهىر هولالافو اق ةعراو خا دفا اًدئار عاف ِ

 0 مكعلا قات 7 تر -



 (نح) نونلافرح #* ءاللالىذ و

 00 0 00 ا

2 

 راك مر راو رن 1 ا ار 0 ِ

7 8 

 هيأ تسل 0 ر- اىلاءاجبو هتلحارب فاكسلالا بهذ: لالا اعد ا

2 ٍّ 

 هع

 2 3ك .دااو# هكم نيب لمر ناس اريثألا نبا لاك عضو منال كر ًاوىرهوملا ب كافرا ا

 ف هر لوقف عارمسانا ورمل لسوءياعهتا سول ارم ىف

1 

 قرصعلا» ماسي سا د»# اونا د ىناعت

 ةمعمرغنيعلاو نونلا مدعلاو ةمدتملانيفلاومابلا ننس ىفاًعيحاطقلا نبا ءاور ىرنئالاق
 . - - 0 . 5 26 . . 7-0 ا

 تببلااذهدعب هلوقلرادبلوصالا ىف عقوام ||
 217 أ

 قتال مولكلاوادوا 03 ىنءالو عئاف كل سفتف

20 7 

 ىداجاعيجينينلاو نيمو لبر مسام ا 0 رسل ءلا ويح ن*ل- 00 ملانينللاو نياكتحو هلوق

 ا كساء مساىلوالا | اماهيفتمكسوريمأ نزول
 هل هه ه7 مَ ١ يدعم ما سوماقلاىف

 ردا نينكلا فس نم ضيسلا ىدأ 00 هروذن ىضشيف هول بلا وذو

 11 20000 خو

 لوقت برعلا تناك الاكامهأ لضفملاو ءار ملا نع بيدها فو نئاَتحو نونو ةدحأ هعجو ْ

 نكح ىل اا الا (نخح) رهشلاهيعهنال قرسصو ند ةرخ ِ الاىتاج ٍ
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 عيب صو مهمرهدلا نم تقو ليقورهدلا ندا (نيحإ) هللا ل دلا ثولاو+ داع ظ

 عبسوأ ةنس نب در هبممضعن صخو كلذ نمرثك أوةنسسن دوك ورجع و اعلا طاهاك كامؤإلا ْ
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 دلي وخلاك ذ ني حلاق, ٌتقولا نيماو نير هشوأر مثنأة حسو أ نيدنسوأ ننس 1

 فقل للا ض و اًمشلاّن يح 5 هسسفسردقلا ميظعدامر رلا ناك

 نامْرلا نم تقوئيحلا نيذغلا رظدلا نمنيح نا سنالا لع أ ١له ىلاعت ا او
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 اودعاباداو نيداح !نايحالا عمج مث نابحالا ىلععم عوني وهو كاذنوكي نأن اح لوقت ١

 نآهلئناحو ءاملاناه هو تكوءاباعوأدبافذاةزههاو ةةءاعرو ذئنمحا اولا ةفذاداو دعا نب ةقولا نيب
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 لكل يقر ةنسَّلك لبق امير ذاءنيح لك اهلك أ نوت ىلاعت هلوقو َنآى نينجا ذك لب
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 بهذي اندغالا لهن مكر 3 م ْنَد .وىر»زالا لاق ةيشعونول لك لءةورهشأ 1

 ا ةغباتلا لوق تقولا ةلراع نرحلا نأ ىلع ليلدلاو لاق ةمملا اهعشن عطقتإ الت قو لكىف اهمعفتشا
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 عجبا نبحو احق # اهو. س نمثوقارلا اهرّدادت ىمدالاهدشنا

 قب رطلا ىف مها-اور 0 أ لزب ثيدحفو اتقو دوعي واول فتم نأ عا

 ل>وزعهوقو ءارلاو لولي وز وللا ىلا وكل تقوك لدا -اذهاولاتو |
 هوصو<م |'

 ىلاعت هل اوقو جاحررلا ع تعويد بأ كاف قو ل سد تسع . علوا
 م

 اهرووجملا جيل أتاح - !عمجاواهيفا وأهم 0 : ىح ىأن يح تح مهنعّلوتف ا

 امأو نصا 3 نيح تالو زيزعلا ليزتتلا فو ني- شيل نعني تالاولاق وءاتلا هماعاولخدأ ا

 اومعت ا ماذا ديَيولضْْلاو + ؛ قطاع نمامَّنَع َتوعطاعلا هو لوقا

 اهدازاك ني-ىفءاتلادازدنا غنودعاقلاون 0 روةطاعلادا ارأ هنا ليق هدم_سنءالاك ١

 انالة تحرك انيلصو اناجب ىرادىأتل بةىلوت هلوةفرخالا |
 هس دما
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 اود شن 5نوذلا كرس ناسلءاهلا قدتف هنو راضو هنواسمءالؤه فقولا فلاش هنأ
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 هيواهنمن وداع د نوع سمطادادكعأ
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 قارمسلا نبا دشن [ىربثبا لاق ١

 مهانل تاب انلافىرذلا م 7 ملقم هلا ل آىردلان
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 هلق لاعب امك قشر ةطضات كسلا اه ىهتاهلاثعلات |
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 : تلت ك.س-لوةدن متووم ديزول لاق اهليقام ل ءقزمهلا كرس قل وءاتل ادازف 5 ن ' الادارأ ٍ

 ا كالذو فقولا ىفهيلءنو كم3 - ىلع لصولا ىفها رح ةهنوةطاعلا دار ل .ةوءاتلادازفت الادير ْ

 ١ تهب ىرع :وملادشنأو تركو َن وت عوترر رخآىف تدفاكماتلا تدذو ةنوفطاعلا ْ

000-0-- 

 لا ىردوملا دشنأو هلوق
 داثناوه ىلاغصلا ةرامع |!

 ةءاورلاولخادم |

 اومعئااماذاادتوغسملاو |

 مهراجةعضهلا نمنوعناملاو |
 مرغتةرشعلا اذا نواماملاو |

 معطملا نيانامزنومعطملاو

 عويد هنّيك ها



 (نيح) نوذلا فرح 5 ءالا لصق 59

 ةئلاخم لذاغو نكاد نك اىأةتنل ادع نشا الاءاقاأامو ن الا كِلوَءاد_ءعسذئمحو ا

 نيملا نمّناحأو اشيأ هنعانايحو اعدل امنا كلذكو كانشللا نعةريخالا نيلحا ن مانا -
71 

 تكلجاذ هيا لاو هدو برق ىأ هئبحناحو انيس نعناأ|

 اهئيحاحالو ْتناحامر مدلا . نم 31 عال يبن ءىوأس ناو دش 0

 نصح نب لرد لمو لاك تينلااذهريخةنثبل طفح ل ىربنبالاق

 ١ اهمية المال : هموت ودان امتي هلو

 ىعدالا لاق ةئمزالا ىف نب> ةلزنع ةنكمالاف فرط هنال ناكملا ىلع لدن دلك ثمة ةج رت فو

 لاق“ هيومس زعم ارتاح هذ طاع مح .ونئحباب ةصاخلاو ةماعلا همن رضامو

 لاق هطاعةدسعىل باك فكاذكر وثني لعتعت :رثكء اش هن وس ناك تن أر عاح وأ ْ

 لكلو ناكملان مفرط ثرحو نامزلا نمفرط نيف نافرظث محو نيحنال_ءاو متاحوبأ
 ت.ٌرلوقتن أت اوصل اولاق تء-اعمامهولع-سانلا نمريثكو لاق هزوا< الّد> ام ممدحاو 0

 ليزاتلا فو تش عضومىأىلا ىأ تش ثيحّسهذاو همذ تنك ىذلا عضوملا فىأ تنكث يح
 . ظ ب 0 3 2 >* ع 5 2

 فرطظاد_هف تقول را كلذ ىفىأ حالا هي رخني_-كتد ارلوةنو مش ثدح ق نمالكوريزعلا

 | ومر جانا مق وع الوقتو حالا ح رار الون امزلا نم ا

 3 م, م,

 ىأو نب اهسف نسكت عض ل ا ذاق يول لح ال ما حوش هاد اذهسائاار.ي_صدقو

 نكلود_>او امهانعماوناكنيواوناكث رح مهلوقو ثيحما نعني أن ال ٌترحوهف عضوم ُ

 م 2 75 58 00

 مول و تقو واذاوذاوانكن يح عض رمق نس هنا لءاو نيظفالا فالةخالا هنن عجلا اوزاجأ

 ثرخل ة جرت هلك ذرك ذ دقو تكحداو تئ> نحو تئجا-1ك تار لوقت ىموةعاسو

 لات #2 وأ اًنيحديتق اذا ناكملا,ٌتْمْحأ عد يموت ماما

 ىأنالف هب هور نيباآلا قو ناش اذك ىل- عش نالؤر العمل هيز أتاح تأ اه

 ليلو موي لكق ل تلعجاذاةفانلاتحو لخديللكالا تقوراختا ذا اول يكون طا

 لسا لاك نحلل مسالاو ل ءللاو ويلا فةسما مك اهم ةقانلا نحو هديفاهلدتاتقوا

 اهيَسِسَْلا ىلعت رأت نيحناو : اهنا دعكو رأتنفااذا البافدي |

 ثددح فو ٌتقولا نيدللاو اهتبح وبلطيىأةالصلا توون تبان تاذالا ثددحفو ا

 مال لا ا
 تقوفو ةدحاو ةصاهماكن ًاوهمكقوناوتمح ثيدحلا فو سمشلا لاوز ني امك راجلا

 اق



 8 (نبخ) ناكل 0 «تاننامف لف

 وهو هلثم بيِحْوتلاولاك هي "هيلز رونا اكان كر نحمل ىجمصالا مولعد ا

 دعنالا كلذ توكمالو ةدحاود مألا ءليللاو عويلا قيال تناك اذاةنسَححل او برعلامالك

 ضءبفو ةهلءالاوموءلاىفةدحاولا هاكات اوةتملا لك اروهو اهجابل لهو لوُدنام
 0 مموج ع 1

 : ةّنسطا نو دهازلاورعو أ قرفىرْنءا لاق 5 هلا قعيزاخلا لهال موا! ىفةيحو ىالوصالا :

 | لكي تاةنسولاةةدحاولا ةرمللامهذاكو سانلا فةيولاو قوُدلا ىف ةنسلا لاسقف ةبحولاو ||
 / و هس 7 5006 0 2252 هَ 75 5 :.

 ا نيلاو همامقلا مو نيلساو ةصمو.ل|ىةقانلا بادن ن اهم اوةد-اوة ص مو.ءلاىفناسنالا ا

 | 2 اكلابح ماهل ديد عطقو «٠ اماقامو نيا االاّناك امو. لاعلالهلا فلانا

 : ناحدةفداشرلل ىؤو لى لكو هالدر نا كن |لمملا 3و هللا هناحاو كه ل>رلا ناحدقو ؛
 31 >- - م !

 ّ و - ا 7 0-20 ات ع < - 5 .٠ أ

 | لاه نئاوكسا عسجلاو نكس تاذةلزانلا ةنئاخساو َيكهَلا هنو ابْن بناس لاقي ىرهنالا |

 نيك ذق ٌئياَوَلا ْن 0 07 هل 1 ننام ارسع لاس ةغباتلا |
 م -

 و<و 1 ار ا مهم 9

 ل نيام عم * هوك ىدكالو للك بحو جاملوقو |

 لا ناحو ا ندوهوُتادءالصلا تناحو 0 ةئنلا ناو هيأ نهنوكيو نيا نمنوكي |

 نء هلم ام اوغلمن نأ يانا عام ساير نكح 0 اف س؛ «عرزلا لس ْ

 : توواملا د ْط نانا تاحىأ 5 اك 3 دشن وى ارعالان ا ِ

 3 8 ده 3 | ١ 3 ١

 | وهو ةناكسا ىلا ديو سنمرهلا هنا, اورهللا عابتا يق ىتلا عضاوملا ُتانااو ىرهوما عاركنع |
 1 0 -7-- 5 5 : 2 ع2 و ؛

 واولا تنكس ك1 فةوقرت ل واحوإصأو ثنؤد وركذد ا و راجتات واح
 ب .٠ م :

 ١ م

 1. 39 ست : وو 12 2000 5000

 || نيللاود ا فو رح د ًاهنم عبارلا فر نكمل ذا ريغدتلا وعملا ف ىايرلا ىلا فرحأ ةعيرأ

 1 ع 0 ا : 5 ب 2و .

 | اغا واولا تملقمث تونوح تراصذ نيعلا ىلعماللاتمّد-ةفت رد تا ىربنبا لاق

 1 عادلا ا 3 2 5 ًّ 5 -
 لعاهتاو تويغط ل صاوت وعاطت :واحلُئمو توناح تراصفاهلقام حاملا اواهكرمتل

 2ةث8ه-ع ؟ 0 --

 أ ةطايلا 10 انتوا ابواب مسكت بون ا د مهد الاخ

 ْ صاقيك 4بعضوم نم هدو ل ركل لد كفر اذ انستا احلا

 سلا ل ا 9
 000|0 ١ عودرا ا هيو لدادودو لح رلا كاك اتي 7 : هملمدس ل ةرلاش 5 اه ك0 هو ىلد اكان لاق هالات كت عش اك تفوز

 و 1 8 ةسعل ,٠ 0 هر 23# لآ

 ءاعولا ةذم1او امدلقي هنال هرازاق 0 را انب> ني> دقو اديك

 0 1 هو - ع



 كب زقلا نرآلا نيبامهلوق

 مكن ا فاكةدحومهاررخآ

 ها "”لمك-تلاو

 هطيض نئعبخ سنو هلوق
 قدزرفك اهريغو ل هكتلا ف

 هويبصم هأ لعذقو

 (نئعخا) ثونلافرح »م ءاملال صف 1

 02 ا ااا ودب بدبد١صخش٠ل

 0-2 اا

 5 1 7-2 ه # عمو

 هنملك ألف ناجل هنعمل نير ثيدحفو كن دس قل محامهنبللاو

 لاذ بولا ودا اولا ؛دارسلا را را ىف هك اونا لا قالو

 ليام هليوا 1 بح اذا لجرلايخأ فار ءالانبا هتنيكوةتنمعو هدتكدقهتستف

 هيفب باصأ ع ندرخ [ثددحىفو هرازا هس ؛ قعو نطملا ىل د امتي اباد ن نيد 2 تلعلا

 عدو وعمق 2 5

 انبح نبك رعشلا نيو هبوثقهنمذخأ,الكأ هيلع :الف محن ضمرب غةجاحىذ نم

5 8 7 

 نلفت م نمسا فد فاح لا هضزوحا مناك اذا شد 2 200 مهيئان" كاب

 امناوصمساوبأ لاق صيلقُتلاو د ىذلا نينا نم اكو العافن مفلالاو تالوع_ْهَمَنمءافلاو

 كمآ ب وننمم كيسا لسن تييعز ةيفاو هريس تقطع كناك كنال انو

 ىلإ رعالانباهدشن ألد فلا لوقو سياج لرد دعوا عبق دال 70

 58 ظيشلا نممكاهلغا ارآ * ةصرف نآس نع 00 د نماهل ناكر

 اكياس الوش تفبطب وعم يحير لاسقف ىلإ ارعالا نا ا ااا[ حى
 هءومهع مس سو 1 سوا هدو داش 9

 هان بسب ئىش انيس كك صيف نخ لجو *م طاارصقف لاا نس ردم و ايلا

 عب مَ وباي ةدا: زماننا ةدشالدعتسساو هع اذا يدا ا

 وذا هناو قوش قانا دف رشا يتلا رق سلع و نايك عمدت لكلو

 و 0 225 س

 ةزيرخا ةقانلاةنئمْيخلا «(نعبخ) ىرخأدسفيو ة هل 0 تاكو تادبَخ 5

 بو 9-و ع

 لاك ديدش 0

 اا ا

 نب ىلا دوقعمندشَأ * ىتشملا هما كك 70 #2 ىكساىئقار 1 تن 5
00 

 هىظعلا قلن اذ يدشاا لاجرلا نم ةنمعشلا ةدسعولأ ديدشلاٌىوقلا نافارا باك عشار

 217 سمس 59

 دشنأو هل-عدقلا لثم ديدشلا ماطضلا ةنشمعبللا ىره هولا دسالا نم ديدشلا 0
 هم )7 هم 5

 دسالا فضوفقاطلا ديرو لانو 5 ٌرعزتالْحأف قناني ورعولا

 ساو < 1

 ارك دفامدب نم ىو لون 31-0 ليا ءاسف بخ

 الب اتصي قدزرتلا لاو

 الملا سراميك اذا #24 تاب اشعلاٌثاساو 3
- 

 ىهىأهفيعب ماعطلا نيسعلا باسَملاَو لو 5000 تالوك /تاساوحإ
1 0 1 
 لاقو تاوتكح تاسا - نعت نيعلارسسكبءاشعلا ىور نمو 6 اًسعلتايفوةبمتالوك أ

 ثمللا



 60 (نتخ) نونا فرح 5-3 ءاذلا لصف

 || كاذكو نتشةج رتدعب ىرهو طا اهرك ذةجيرتلا هذهو نبل اراشلا : لك معسل ثيللا

 ٠ 0 وامتد , راد اومالغلا َنح (3خ) ىرذ حلا ىلعهدقتن 0 اواضياك ربنا 0 د

 ١ نوما نيتك 0 ل و نو: وهو هامل واللا مسالاو انت اي

 ا ٌكلذناتللاو مالكا نتادا لنكن نئاقكناة عانت و ةاوس 1

 ٍْ وبأ لاف ةيراسملا نم حالا ع كلا نما عضومك اللا 5 العوم آلا

 || نحو دقف ناناتلل قتلا ذا ىورملا ثيدحلا هنمو ىثنالاو رك ذلا نم عطقلأ عر

 ٍ سورا ذعالا مهمل لاقب وتديراخلا جرفو مالغااركذ نم عطقلا عض 2

 ٠ لخدمنأكلزواماتشءاذ_<هناتخ رص حارا جرف ىف ةفشملا ب وا مال

 ْ اذكهامئاتخ 0 لعتسماملاتنالاملاآ نءلفاسةأرملا نمركذلا

 0 وعطقلا ىفُتيص اذا هنا تعط لاقي وعلا ناكشا لصأو هبات ىف يفاشلا لاق
 : ع عا كد ع 2 2 الاد 9و مه 5

 ا 0 0 0 0 ورشا ل 00

 500-- ن1 ور قملاو 5-0

 لون 3 6س 6-1 3 7-2 35 4 هد 1 و

 ا ماهنتلتاوا.هعمك روصلاوذ ارا لبق نمناتحالاو حروزلا لق ن مءاجالا سديتلا ا

 | رى“ هض . 5 ع 5 41 5 0 ع
 ْ نات>الامهو حالاو بالا لد ةرالا لبق ن مناك م لك نينا هريغ تبنترتلا | ده ىلعو ةأرملا

 1 ع ا 0-2 ع :
 زحاراا ىربنئادشناو هتنباحو زل-رلا نين ةماعاااماوبرعا ادنع اذكه

 ها تول اياد 11 هداج وكت نأ لءامو
 عدسمو وه همه
 ٌةبلاع روهنو قدصُن اح 5 هي واعموأ ينام

 و 39 ع ع

 ا ليلا يب نر تس ل سولو ياهل لام ف لودر انس ا سبقني ١ ١

 1 .٠ اكن باس لاذ 2 نو دم 02 يس

 ْ مهيفهارأالل اشف هن الا ارق ىو-ن.تلوعملالا نتن زنيدس الود الاهذهارقف ه#تنةخرعشملا

 ! 2 5 3 .ع كك رك ع 1 5 ب
 ١ لجرلا ن عرببح ني ديعس لك سلاقاضي آىرهزالا ىورو هنأ ها ما هنن ع دارأن مفاهارأالو

 01 22 2 5 00 .َ 2 3 ع 2ع

 ا روعدلان تكل نارفطملا نسا نويفاهار اال لاك هد الارخ ىلا نعلع حان ح الالة فهن آها مآ سار ىرب

 3 د ِِع َّت 00 2 2 1
 حوزلاكلدا:ةءاض اناوالاو لاف موقلا في ٌوْزملا]_>-رلاوه ل الفت اعلا

 1 1 ّ 2 ع 2 0 ا خ1 -
 ماو ها ل كد ناس مالك لدج زعير راج زدنا للكز مناك نو مول اةاءو وز نكناو

 كإذكوةر هامات ارودنهونأ لاق 3 كم 5: ارااو 0 حرلاحي هزالنانسحاهونأوةأر 1



 لج <لمكتلا دان
  :انئملادشوءاللا مضي ةيناذخ
 هلثمو ها مهذبا

 (نزخ) نوثلا فرح * ءادنالصف عود

 رعاشلا لوةهنمو ءاهريخي توتا

 رهاطربغا بقرية ضئاك هب . هلدقماغلاو ماعلا توتُسَتدأر
 ا 36 9 ٍِ

 قاعاناك امم كلذو اهب فز ضْئاحة ص اك إ-:ةناكىذلا ماغلاو ماعلا ةرهاصمتدأر دارأ

 حجي رصلا بيسملا في رشلا ل_جرلا ىلا بط هلامرثكححاذا نيِملا لخ رلا ناكف بذي ٍ

 !هينيجلا فرشتبف ةهْنَسلا ةبودج ىف اهتنومهيفكمل اهااه-حقزيف هنيرحلام ”لقاذا سنا

 راعلاا هاج هيه ةشئاك اراعاهلهأث ر وام أر غهلاع ىه سدعو همس ىلع مسا فرشل

 انام نكمل ناوامارح ناكامولا نأ ةسناثلاو اضئاح تدنأ دن | امنأ اهتهادعا نيةه> ند ا

 -ع ر) 8-- 2 2 1

 قمر ءارملا لجرلا جو رئاضي اةنوُشللاو |
 ردو ءو

 برات نموأَكنمالا سانلان م نوح ىذ ندم ءاوقالا 1ععّيسا امو

 جوزلا تم له نات اتي لهأفةرملاو لجرلانبةرهاصملا ٌعَمدع ةنوُلتاوروصنموأ لاق |

 ءاقتلالةرهاصملا ىهو هنااا تعمل معنا اهلهأو 1 ثاتحأ ح وزلاتبلهأو 1

 را ومت!لاه لبو هيلع دلال ص يتلا تأ ن رطبة ءىورو امسبنم نيبال '
 2د-_ - < 0!

 ريغ ىلع نول بلاك نولب اكد هيتءاحام قف كاد سا لاف هنطي عبشو هد هد رق ةقعل ةسفن ا

 مكحم ا فو السلا يدك 00 (ندخ) لعأ هللا و ةرملانيكتامدار تايد ارا ا
 و 0 لينك 7 - 5 -و 3 3 200 |

 نعمنوكسحيفكيدازيىذلا نيدسا اونا امان نادحأ داو ثلا يحاصلا أ
 7 س# ©

 ثدي ن دخن نم دوعنتعالة لهاا ىف اوناكو هند ةي راحل انْدْحَو نر هلا ا

 ” تي دعفو لدا لاقي املا 6 دابا همد-مبمالسالاءاق.ةيراخلا ْ

 3 7 و -
 ندّخالاو قيدضاانيداناو رمال الآول هلل قير علا كلا جاتجا نأ مالسلا ١

 ب راشلا ند كلذ نمو 3 ندد ادن نعصناو 7 ةبورلاهنادْخآلاوُذ ١
 ءافادصمأَنْدينأ نين اد أت اذ.ّتالو تاخلا مريع تاس نيزعلالو زتلافو

 رو 9

 4 ثنأو نانذألا نانتد ا ثنللا (ننخ) اريشك رمانلا ندا دخلا سزوأ|

 ىوزاذكتناتدحا باوصلاو فرصتاذ_هروصتموبأ لاق 5 عاهد تلا 984 ْ

 ةءاّمقلاو ةعرتلا نم عطقلا وعدل «(نعذخ )0 مهوءامناو هريغو دبع أن انل |

 الوئرغزالا لاق رامنالانيطى نوكت لاوط ٌناديِدْطارَلا (نطرخ) مصشلاوأ
 معاك ل كي ل هل ل مم ١ ل 2
 هل-عحو هزرح !هنزتحا وان هيزدعئشلا تاج (نزخ) معا هللاوةض< 0

 00م ا ت>؟ جك: ”ةااائك ساس سل -

 ىف



 ؟1 نونلافرح 358 ءانا لصف
 (ندخ

 وَ هو و ه< 3م و -

 ةنازدلاو ئذلا هيف نزح ام ىازلا خفب زخحلاو نزال لع ةنازكلاو هتان دنعالا وثن

 د22 0 م 2م - - 21
 كايفدّد ص ]قف تدشره دما ازخواظمفح كنزاخ ناك اداه الخامةالاكو لثملا ىلع

 لاعوياقلاو تابسلا سييرا

 تراك او دل »* هئاسا هيلع رك لءركااذا

 )0 07 22-- 91 و مو ههنس ”وسس

 قرط هنم سول مرح لد منانأ او ا رضوهق

 و وم 5
 رخذملا منَ ركام 2 اهمطانيفنرمالع

 د ىارعالا نيا نع بلع ىورو ثرللا هل هأ (نسخ )ا رقاانذخ أ ىااهرصاقعو

 - - ه د

 ناقل دقن ملا وا او د ةقحو تسل انمحامتكدقو
7 - - - 

 الا
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 3 نشل هرمنا دال 0 م

 «ءول ساو مقل

 نمو ط#قأ ن 2 5 ني نبا ديد اين لع

 . نابلس 353 نأّصلا يعن هناتبرشو

 نكت نأ نمكرأاهبكرب #3 نتج د ادق تامر
 - م يع 2 --

 هدد ع

 اساس

 ( ريع سداس برعلا ناسأ ك 68(

 . 0 2 ُط لا
 : ناوي زعلالد زغتلاقو ثلا هفْنرح ىذلا عضوملا مسا ةازلناو هسفنل هبزتحاو دهن احق

 3 2 تا رح

 أ هاتعمىرابنالا نبا لاق هللا ارح ىد_دءمكللوقالوزيزعلا لو زغتلا قو ارك ةدسحاو

 مهنعاهراتتساو سانلا ىلءاجض ومغلٌ ارت بورغلل ل.ةو هقاالا اهلعبال تلا هلل ل-عبويع

 ْ دهتجاخةازرنَتاسداذاغنئاَرخ نآرقلاتايآ امنا ةشييعْن تايفس لاهو .هيسعاذالاملاَنَرَو

 1 هير ملا كلا اعولاتآر ها نمدي . الادمشلاف اهيفام فرعت ىد اهنمحرخمالنأ

 ا اهدي هامل ءارف هنراجم همك ناشنالا ةَناَرحَو همن وزخلا بنس نم هنالةنانرخءاعولا ىعمو

 ة| هس ها

 .: هز رز>وانوزحوانزح نرد ترسو ترك سكلاب مسخللا نو ا ورسلا تنزحو

 ا م 5 و هع
 مسأ هييصت4ق [نمهفاوح ادو بطلا نازكتاةمخ.نحون لاهو هلكماعطااريغت هنممذضعت معو

 1 2 ا ب ا دودصمه) ىف ك5 00-0 32
 : ىد رطاانزاةاندحاو هيرمصتاوىدرطلا تنزتخاو هدا احمي لو اوفاد-ةلاو تاننعاكا

 "يلمكتلاك بيدتلا قداز ع 10

 1 دامو اصا 9 هاج - 0 ا س 8

 | ىد لت نارا نك 7 اء ب : مس الا : ندالاو : ثلثا . ندح كلدن مهطاند ريو كادا -_ |

 ١ عال ءالانءادشنأ وفا ٌناَسْحمعحو 33 هناتلاوؤ محلا لاو 5 لاق

 : ب يرض الو نس يسوم رن وك ها دي تقال

 جفرلاب طوي ضموه هناسا هلوق
 وهو مكحناو لكلا

 ويدعم ها 2ك

 نزخأ 5 ارعالانبا نع

 رقفدعي ىغتسا اذا ل>رلا

 ىيككم هما



 ةقان لمكتلا دار ٠م

 ىقعموابروءافعءاةشخ

 يشد ةمطعتا ةميسكتال

 هءوينح م ها قرطلا

 ندوشدخاو نسون ملا نَدْحآلاريغصتوه هقلاتاذ ف ْنْسَْحَأ ثيدحلا فو دا نعي

. - . -. 6 ِ 0 3 34 

 حما رع يال لاك هنأرخ الا هُميدح قو هناناور ىدحا ىف اونشو حا هنعتلا ىذر رع ثندح

 هناَحْح ادني -قو 0 1 نسحاَن م

 2 وءرعإ دم سس دور ها ءزةدو 5 ءد 1

 وكم هملعن سحمان نوقرك-ا ندا اماوالمساو ءا.ةنالاءانلعلا ذيهمعهللا ىذر

 0 رعششلا ف هكيرختزو<و ند>رسعدوأ

 ع هدم

 قو ةنوُدحهيقالوةلاكو انثًءاشيعشاعو ًاهيملكتو أ اهلك أوأهدوعتو ْن ]نا سل للا

 > ما

 مع »عد

 ةدانز لالفلا كك رتبه سوشحا ىعد 1 ضرالان مَنُسَحامْناَسلا

 ىللعتددحفو عنك يسود فاز 2 رو ع كلل رس لا كلذكو واولا

 هاروت

 اذا نحو هلو دو ةَشَحوذاهلاو قأطبالَس عض ىأ آن الا نس نالفو لحمعل اولوقلا ف

 .» ءااشاعوا يم 7

 اماوةدحلا ا يدع عمو ةنوشخهريسغوبوثلا و ب د الا ع نش ناك

10 

 ةللكو ءاشتك لمرو راخ ا فكانس- ضرأو م ةظر ءاغلا ضرآلا ءانسْشَكناو 0

 1 و ذافدخأ اح ورذلا ثيدح و حالساا ةريثك ا
 ف 5 ل2

 27 قد هع هم

 انذل ةثوأو دنا ةظيفا دنع 532 0

 . نظف مداعنبسدقلاق ب نطق نطل هوه لاق

 ُنطفهزاو 2- ل 5 مدراج بعل د

 مود

 ه2م5 ع ؟ 1 5 ه2 ده

 ةرتنعلاك ترعوأ انيك مرد هتنش>و هال 0 و

 )هم مت © ودة

 ضان كله..حاردص تندخو »* قيده تدع ادا ىرمعل

 00و
 بطن يكل 5 مم ةمدتاَو

 و 2ع < 98ج
 تك أ وأ باكلالام ىلل-ةمىدو 3-3 ةعنغ ل ل ع

 :لقبانمتتاو“ ءانفتاو عد واذا هردص هلع نشكو هرْدَص هلع نو حاره لاقو

 ناعبقلا او ٍضْورلا ف دوكتب اهوا اد جنأريغا لصرلا لئموبسسقا قر هو 1

 هئمل انا هنن شخص هرالا ىكء شرما هل ءانيكلتاةف تو ألاك و اهتن 0 1 كادي تع

 ا كرم كلذ م ىهو لكوتو درا ةزوتك ا وو لرلا دامك د 6 5 اهلمغلا ىف
 سا ع وك هدد #”ت-' همم ى مس 7 «ل5 < 3

 ري اوه«دقو 00 قدح م0 ةبنشلاو كرعلا نوط نم نط

 - هم سنو و 4

 ا اهقر 200001 َ + لشق ذه كار ءالا نا ىؤرول بجو و اشتري

 هرسقو



 (ن) 4 نودلا فرح 35 ءاللا لصف
3 

 || ىارعالا نبا ) نمخإلا لجرمساوهفمزحأن ماهر علا نمولاك لحم ادناب هرمسفو أ

 نم :

 وه وعود 2 مه

 سدقلا زها لاه اضدأ حان 95 اوهو هكدن ًاتازصخأ دفا

 اانرلارب ا نءاناعدق 5 يذيب قاع

 0 ل ٍ
 ندا الو ةاوربوا ن ا 531 كور نعم لوقلا كات قاأو حمر طاا لاق ةلّراغملا

 1 52ه

 تعلم نص ل 0 ىلا «ثتصدق تول ا لمت اضو ا او ْ

 هب ورلاك زنك( اذا دييجو هلا رواسعأ ضل ءورألاهنع م

 نسما ضاب رلابجاوألا ن 5 نبل باعصلاَقانئَعَعت

- 9 - 

 كرا كرار

- 

 ود ل اك 0 ماع

 نكرلاةنيدنلا نيويابو عي ,ندابو رق عطوم م 7 ءانفخو َة 4 لصأءاسلاو

2 0 5 

 دبة را 4 0 اننيف>ندرواسل ىنتة دف

 ناكاثدللا 200 - كرتاا لوم نمنالملكل مسا كاقاخ «(نةخإ)

 9وسسو

 موز )9س ديس 25 همس

 حرا نمثاسهناو هيدر عات اناَبِو مراشح سانلا ناو سد اوّناطلا يلعن مهاوق

 5 ذتدح اوفا تاذ :ساقنيصإلاءديسنبا حانكت او تانك ويصقا سأقلا ءامسأ

 ١ ة:طاخماو تلا لوقب ىلا هم ضال واهات ضاختو ناصر 10 (نخ)) ْ م ٍ

 ْ ندا باعصال لع ازال نم برش ناو هلاك ريالو رجال ىذلاوهو نوجا حنبل ْ

 | ثيللا (ننخ) باودلا لاَ ىذلا نضل فار ءالانبا هذأاذاانْضَسمنصَح لاقل ا

 | ثيللادارأىذلاوفرتتاذدر ودنموبأل اق اثر قو دو ةناَعَحةدسح اولا ماما مَا !؛

 ْ هدمت ًاطخهبقءامناو لاه ءاغلا فرحىفءانرت ذدقو ماعَّتل الا 'ر ىو ءاخ اناا ْ

 1 ءانرتسا نيا فاز ءالانبا فورعم هوهو زورو صاغ هيف ب دعو ىلا نب ةدسس منافس ٍإ

 | دارت ب ريطيامل وًداركلاث اممكنا ثيللا هريغل هعمأل بد رغفرحوهرودنموأ لاق نطنلا

 | امنا كلذكسيلونُدكلا نمألا فان اقمَّحلءحروصتمولأ اك“ ةعيرملا ةقانلا كلذ كونان
 2 ياسا 2-0 0 5 2ع هس 0 2 531 .٠

 : نالعننو ناني ىفنوذلاو فيخالان 8 مولد اوهفاةعطوطخ ه.فراصىلادارذ 1٠ نمنافردنا

 ((نخ) ئثىفةبرعلا نمسور ود: وأ لاك مهسفنأ ىلع رتل هَ نم هبىعسي مسا

 : دب ردنءا لاق ن ناغااو مهولابىأنيمختلاو سز/ايهبف لاق نم نعسوان<- هنمكيئشلا نحس

 ١ م نماهلصأوتب ٌرعةيسرافاهاصأ هلك هذه مئاسوأ لاق س1 ايلوقلا ُنِمَْكلاو 0

 اذك ئانااوهوهلوق ْ
 رجاهكتلهءكتااو بيذهتلا
 هعصدما [متدامىفادرنلو

 لوسقلا ىلا تةلأو هلو-ق
 لاقو حامعلا ىفاذك نب:

 "ىلا تاو ةياورلا فن اغصلا

 هسعصم ها للان تءلوقلا | ا
 ا تضخ ام ىنايعللا اهتيحكلذكواهف :مداذ ا هتورعللاو بدها عد لامن سممإ د كلا 5

 لا نوعللا عجب نعللا هلوق

 نءللا "للمكحلتاا ةرايع

 ىدعصم همز ءاطبلا

 مده: انف خندروا1هلوق

 ءامل انتم ة-ىفهداشنا

 نونل الدب ةانئملاولمهملا

 ها ىورام-م وىلوالا
 ووعد

 ىلعاناخ مهلوق نمهلوق
 تيلهكستلا ةرامع ىهزلا نطلا

 0 ها طدضلا اذهب
 ١ ويس يه حسا ا 15 131 ب 2 2 ا 02ج 7 2766-217 27:771751 113711 صك اخ 1791-5715 بخ 511901720771157 اا



 نونا "لوكستلا ىف داز م

 .دفك» ما نئئاااكر

 (ننخ) نوتلاا فاس: + ءادلالّضف 0

 لدبلا ىلعرك دلا لما ”الوةكرت ا ال كو لت عودا

 نمار هز ةكيلمدعَو »* ٌلقاعمىداتعن مافودوفانأ ن1
 5 راسب -

 3و سو م 95 ةهضص ص

 َنئاكلا فام لع هعدرو * هيرعلاع َس .وناعانأ 1

 ليقو باحتنالا نويئاتفاب أك مننا( نخل ؟ 0 راو لاك اًناعىوريو

 نمحرخ توصوش ليقو تول رو لو ا كر
 َنَسَسَحا هءاللاق هنأ ىلع ددح ىو ماكبفنقتأر 1اءاك وهواننش نكح ىتنالا

 شاينا قءاكبلاددراذا ءاكبلا انينَحَن ترش لاك ةد ديراب نيد نوككنا امسمعدقلا ى 3

 نفالا ف كصشلاو فنالا نءاكباك نيكل ىرهوملا اضد أى احل كدضلا نمنوكينيدنَكناو

 ىدسألا نصح نب لرد ملوق فئالا فءاكبلاكنيذكنا ن 8 موىربْئالاق

 - ا ًًء 9 3 هه

 اهيَكلعمراَو تر و 5 هد ل رع هاعزح ىم

 نينا صأزباتالا نودناكبلا نم 1 رض ين آلا ع و

 هللا ضهقلا لورباك أىطعق سن[ ث يد ىفو مهلا نم نين اكفنالانءت وصلا خور

 ةمطاتثددخفو ا هريخ افدلاخ ثن دح ىفو نيد مهلمههوحو لوهيلع

 لعفلاوايفان رف نانالاهروطأ اذا صضلا نينلناو نين! بانلانماقاهيلع هللا ناو ذر

 ننال قو نينه ١ وهفهافخأ ذاْننَر 3 اوهفاقيقرات وصح رخأ اذاني 0

 قؤفوه ل ءقو ةتفاتظ زلم وول, لاق ا عون لاقي نينآلا لدم

 تبذبملا ايس أ لاو موديلا توص فرحا برنابا لافاهم عونا

 لحرو هتاف انو ءادست أغا لد ميشاركنا ىلا عجب 0 ةنغلا نمد راش

 حجمباو نحد قو ءامىئنالاو مشايلا طقاسلاو هىلل#دقو مشابك اوودحدمن 2 3

 عرب بغلاف نش

 َنئاراصقلادوسلان مالو لع َنَدسولاَن 1كوب هراج

 با ارعأ نيل لاو ريا كاذكو تفالان منينملاو مقلا نمْعْشلا ىل ءالانبا

 نايلون" نم مالكلاحرخأ اذا ندحدق و ةسمنانلتا و شابا ودم نيكل بالكف ب

 انوا شابت 3/نب كرك تال هسا بالا قذغيأ اد
 هع دا

 عمن لويس ىلاقف 5 ةعاسلوق فهن ا



 06م (نت>) 2 نونلافرح ه٠ ءاللالصق

 رولا ددلاو محملا كل وة هتوصا لاقي لَدوَطاوغودرقلا جان رلا ىارعالا نبا .

 ناينملا نمزو نوت هلا وح لاعي سانلا ىفماك لاك بالا ىفُناَماو محصل نسل ْ

 0 :راعُش اق دو رك دق ب ,رعلا دنع فورغمنمز وهدد ردزبالاقو هةعلبالاه مش تتامندز ْ

 لب لاا قعدعملاةغاال حصل والاو لاق ايفاش ثاريسفتانئالعنمهمف عملو ْ

 نان نامي نابل ن ما كاف ىربك ىلع صر ن

 لاس اساس

 ُتانْظاولاك مهلا 2 كلذراصفهةمتوةواهرخا:مىفلبالاذخأب ءادناندلا ناك ىههدالا لاك :

 9 َّ و - 2 5 1 ا

 لاقت اهقواح قرطا ا ان ادنانيلت ومدن نا امد ال اىفدخأب ءادودليقو سائلاد> نع اد 1

 ودم

 رب حلاق نيعلا ذخ ًايءاداضب ا ودو نورت اط
 نيف تعم |

 نانا نمنيرطانلا ىوك و د ءادلك خت ن نم ىّشأف

 كا رو ل هتعطقاذاَنَح سانا عدلا تدع موضي لاق بيذهتلا تءلاك

 ىئارعللا 0 ىدنع هنأ اوصو لابي ع فرح أ

 لن < ع هاتعع 5 ة5ه ص رى وه و

 ا نالاورعوأ داو ىعع وسال نو نو نو ل ا

 سالت

 ودوُنِقا ميدتلاو ني وطلال نرغاو مسوع رسىأ ممْدَككو منع يطوو ةغرافلا ||

 ىرهزالادشنأو هعضوم فروك ذه ١

 انعاراو ان نو 031 اناس مارال

 ةلك ًامىأنالمناةَد2نالؤو ءاجلنا مزح فمما فين وطلللاقب ولاك اهنءىخرتساىأ ا

 رادلا طسو نما بيذهملا ئئدعبأيشاهتمَتجرضتسا اذاّلماتَْمَحَو مهجر موقد |
 ىداولاىلاةمْثَتلاَن : ءاانلل جا اوىذاولا قيِضدةََْلاو را و ءانفلا ةيَدكاَو |

 ةكرن

 سانلا نى ءَّدلا ىو رولا فئنالا فرط ةْنححاوةنمل حملا ةندماو قيرطلا عودت كا

 ىأهشَحَح ىلءاو دوك" كرروالت لاك فيرحلالا ىف كلل هةشئاعل يةونب لاق ةرمهتلا اومدقا 1

 اهندللا ةعقو ىفاهيفاهمولي انتا ب لاو تاماكب اهيف ملكت فتحألا نأ كلذودمتِب رط

 اهأ أوقي ةادآوذألاَملع 5 دحلان 0 آلا تناكولذ

 جدلعم ءامئاوةس ولا رات الا وهو ستبام :ك شي ناك كت اقف < ومالك اهغليفأ|
 تلاف مقاس َقوةَع 00 رلاا اودكسمقلا دبع يلا

 29 ع

 اهلا ارعوناَحت نك شون و * يلمس اظءاو اولا نا ظعتا 3



 | ةئلاةلمكتلا ىفداز م
 | ىرملاوفعدشف نتف
 نادتاو هذخأهلامّْخو

 ةم-سو ةيهافرلا باصسك
 ءاإ1لا رمدك و ميا

 وطاف
 | ةثدكك ةناخر ةنيدهكح

 ملاب ةنيللاو ةمصخمىأ

 ةارغلا مضلاب سوماقلا فو
 انو ناتل نسي نادر
 تان رثبلا تنساو عمو

 مض ةنخم

 هأ

 اذك بش ن ىلع هلوق

 معن بيذهتلاو لصالا
 تودين وق لمممءاخل

 ى4هءصم هأ هر رحو طبض

 اذهباذكع وه عقلص هلوق ع
 لصالا ف فورإاو طيضلا

 هو ورحم ما هررحو

 جب يؤملا كيلا فو د ا لي ولو ضل نوسا (نرخ) ا
1 

 هنود هناخ حصن الفنان نالا+ عون نونا هدفنا َبذكلاوُدل لالا قالك ىلع ا

1 ٍ- 
 2مد<- 89

 هع ب رنبدسل تدم تل دقو ا. .مءهللا ى نرد ياسو 00 نحوان >1

 ةيلصأ يلا نوكشن نوما نم ميلا ف ى-ودولأ» ارك ددقو ةدئاز ممل اودنام1نا نمردصم ةناا |

 ل واضعيمكضعي ىأمكسذن أن وانك منكم كنأهللا مءزيزعلا ليزنتلا فو هناا وهتانوأ , 0 00-92 ع ١ . ع 7 ا
 ه7 5 َع 5 ع 0-5 0 00

 نيرة طاع ىالك اد سعو اد شنأو ةءايلتو ةمدا الشم ةغلادمالءاهلاواضب اهنئاشو نئاخ ١

3 
 2 سو م دك 2و9 000

 لاف ةنامالاودهعلاهناخدقو ناوخو هد وركذمدقت |

 ىو الالي هله لح رلا قرط نأ مشيه كلاقو نوذلا ىلا هبل -جرلاَنوَحو 5

 هناحو كتاخامعزو ةلوخأ ف دسلا هلوقك امهْفس نانو موه دوما رعو موتنا ايخَبلُطي ا

 ىنعالا لاتمام |

 "0 ل ا ريغ وهو ا 7 0 وبلا هنوَص كلذكوأ|

 تلاقذف.سلا نعمه ضعي لثسو تاخد ةفةبب رضلا ْ
 سس ١
 يي ا نو ا

 ىوراذك لاق نا هائعمامنا ها جملة حسد د روصمو لاف |[

 (ثوخ) نوثلا فرح »* ءاذنال صو

 0 ومع 5

 20 الن أس انلا وأ كنا 3* ىموما ىحمقلا ىفْنيسننالو

 2 ايلين نتيجة ويخن 7-3 انكئاروةمأ ف ندم 5

 ا

 هم دس 4 سصسص 7ك

 ِبَعْنيِإ ناومهلئات باعي و »* ةذالمو اك نودكت

 1 هلناكو ند ارينعاخأ

 7 هم ع 7

 ا 53 :/و نب كنا

0 12 > 

 هانلاىفاذ هنمئثتأ 0 هدي_سئيالاق ةذاشةريخالا هن ل 5 هان عيب واو ََن 95-8

 كو اولاد 6 هوس موقو ءايالواو هنمءاماذه نمذشاسغناولاقة سور اسلم جعل ىنعأ

 هم 35

 ناوتريع ناد وءَكيوحأ 35 عاحجىذلاواببخلاتف

 ةهمس 2 5 ا

55 5 - 

 نع ”لرمغام حسون اخاعرو لو

 7 له اا



 تت ل ل تت 7722-2

 هد

 : بزوال وارسو طلو فموا او دهمان لاذ هنا ىعدالا ن ءدسعولأ

 ا هذان عاملا وءانا !همئاعدةياكحاملاءاملا م ءااردل وق ةواهماَيب هس نوت ةوهءلاوظنلابدهعتت ودنم

 و - 0 م

 قع نالن يوك لا دا دو ووش هوو ءادذلاو توصل ىل اه. بهذدنال هركذف

 ةمرلاود لاق 0 3

 بي 01 مو 5<

 رت حرانا ح ا 0 01 انتو اذ ناكر كلاوهلا ال

 3 هسه لو و سدود م2 -و

 ىلا ةراوك وزنا وت #3 ىنادرلاب صدقت ةر ادع ةقانفديدسللافو

 س5 م مهمل ع

 20 هك هل ثمولاق فد ةيرم لادرلاز هسة رامج ع ا
 ها س6 م . 2 .٠

 ا 2-0 و - 5 د 3 5 8 و 2 هم 586

 أ 0 ليلاعألا هنود ريهُز نب بعك د بصق فو »* ليلا داو "ىلا ن 0

 1 8س 02 010 2 0 و

 0 9 اعطال 2 مل هنو ده 1 طا الحلو هه اىذتءدشنأ لي ع «تهنودنو
 07 ف

 : هضم نص تماما لاكن و هلددهعتملا ىو م ىح نأ الاهف ةرط عقبال س ران لازغلا لوقي

 ه5 ساةدمسص ه ساق د ع و

 1 0 0 م 1 ركل ا عمال العن لقا ةاودنأو) هادا

 لاقيماللا نمتلدبمنونلا لهجه هلع نموذح لاو ضل مسه دحً ناينعم

 ا ذتفالا ورش يمل تملا رظنلاىفةرثكث واو دحاو ىنععودكو هوَ

 ْ نيعألا هنتاي نزعل لدار لالالا اظل نقرا ئامنيعألا تاو ع

 ّْ ةنايخلعيدار لنقو اردو 0 طل ارظني نأ انعم باعث لاقو رودلا قامو

 ا ل الاهم ار تعم ١ يالا هيف عمست اللات هلوقكل افىلعرد دما رخاةنيعالا

 | الامىلارظناذارظانلا تأهب الا عدو برعلا مالكن م كلذ لكو اقناعُيو اهءاع رىأءاشلاةَمْغا 1

 |( درطعد لكم ل ب هوني ا ع سعلا ان ١ ناقل ب مدل تا .
 1 م اريعدت انه د معةمرعةرظن لو ارظنادا هناا اهلع قر اهرب هب اير طت هلارطلا هلل
 - ب 5 7 - 3 -

 || ةنئاح ل كوكت نأ ىاناك امثددحلا ىو رظنلا نئاشوهف ةنايخلا هتييورطتلاداعأنافنئاشالو
025 1 

 ا كلةروهظناك اذاو ناخد _ةفدنرءباموأو هناسا فك اذاف هرهظبامريغ هس: ىفروضي ىأنعالا

 | 9 ع 5 5 2-6 2-00
 همشدوودامى نعال اهشاح لعب لجو يع هلوةنموهو نعلا همن احن .ةمنيعلا ل قن د ةلاملا

2 0 - 0 - 1 5 1 

 : ملع اغلا ظفل ىلع تءاج ئلارداضملا نم ىهوةناكتا ىءعهتاكلاو ل< الام ىل ارظنلا ٌةقرام نم

 || تانامأق ةنامكن اهب صخسارتالدسءونأل اه ةنئاخناو تالا ًةدا ممر هنأث يدا ىفو ةبقاععلاك

 | اونمنيذلا يأ الات فنامأ كلذ ىعسدقدناف يلع مهنعًوهداسءىلءهللا ضرتفاام نود سانلا
 - #2 207 وع( - هَ
 ّ 5 ع 5 ع 5 ع 2075 ف 8 2 0 تاإهإ م"

 هنعىملاع ا.شبكر وأديهللا هاا أيش عض نك مكتانامأ اووكعولوسرااوهللااووذعال



 (نوخ) ٠ نونلا فرج ه ءاملال هذ 54

 ليلقلا فةنوحأ عمجلاو ترعم هيلع لكويىذلا ناوملاو ناوذاو , دع نوكي أ نبقي س هل ٌ 0 ا ا 4 6 : ٠

 اك 58 هيون لا ريمزو 007 د 0 ةرلرتكلا د

 از قو ءايلا مضي ولت ةدقو 0 هنا روعو 0 لامه

 ثيدحىفو سسك هاكر انههلوقلا اذهرك يلو نواو ثاوإ امهاثمن أن وب

 ناوتنالا ةناورىف ءاجو رفاك اءاذهو نمّْوماءاذهل اوةمفنوعةدل ناوخلال_هأنا ىتحةبادلا

 قار ئه كو وكيك راخآب نأ اذاف دعس أ ث يد ىفهلوقو ةيذةغأ ىهوةزمهب

 0 رعاشلالوق ورق نا حالا هو لكألا دنع ماعطلا هيلععضوب اموهو

 ناوحلا ٍبْدَجىلا ناو اعْضْوَمو 2 اهراوُرقث انئمرْمو

 ىلارعالانبادشنأ اناوُسواناوَس لولا اعبر ىعست ب رعلاو ثلا اودناو دسعى نع

 رصلا ىدآت وحامي انودعدوتاوح نُمفشنلافو

 ننلفنالَن المت سل نملامدلبت اوم خو اذهف.كى رد أ الولأق َه ةنوُحأ هعج وهديسنبالاق

 0 ا سل اادالذرما م اوءانهنيعمم ءامالكلا ىف

 ا دوعاح أ ىأ ارو»و ىوح نمت ل نوفةمحن ءاب واقمن يب

 ىعلا انهى اكاماغتا اود ضر هد دعي كان كصوت اي د1 يس

 لعاوج | اللا ال نقرات و<نءبولةموأءاملل | ارب هتف

 دقونال العالاىلا وتل هلعْبلقلاو ب تاقاادعب 18 ولذا ىلقلا مهل ل و لاقلا دعي لدالا

 ا 0

 ئوح نم ”هلعسف ةومح نوكي دقو * أ با نمءاوحناو 5ع مشع هراقلا ن ءىلق

 ةريخالاءايلا تفذفةيدبح لدمو تااثالث تعتجاف ةرسكلال“ انواولاتبلق هيي كوك د و دوو د و

 دقف : نيلولانيذه ىلءاهوتمدَو تناك اذافةوّيح ل يقف لالا ىلع تجرخأ < >ققمف

 1101 ال ناكباو ةتلاواوهمالوءانهةمع ءيثمالكلافسدلهنأ ىداغلا ناهد ىَدأَت

 هلل : لنا[ إط

 راتتلل ىذلا نانا ل قو بّرعم ىميرافتوناَملا
 3 هدف ديوك ع 1

 هلو رمشع عداسلاءزملاهيليو رمثع سداسلا زلات

 (ند) نوذلا باننم"هلمهملالادلا لصف

 هلاضفاوهنع هلاك !ىلع هلاانناعأ
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